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Technické údaje 

 
  

Popis výrobku Trvanlivé, pruhované vinylové pásky 5700 (černé a bílé pruhy) a 5702 (černé a žluté 
pruhy), které se používají k vymezování a označování dopravních ploch a fyzických 
nebezpečí. 

 
  

Konstrukce výrobku Nosná vrstva Lepidlo Barva Standardní 
délka role 

 Vinylová (transparentní 
s natištěnými pruhy na 
spodní straně) 

Kaučukové Páska 5700: černá/bílá 
Páska 5702: černá/žlutá 

33 m 

 
  

Typické fyzikální 

vlastnosti 

Poznámka: Následující technické informace a údaje musí být považovány pouze za 
informativní nebo typické a nesmí se používat ke specifikačním účelům. 

 
   Zkušební metoda ASTM 

 Adheze k oceli: 21 N/100 mm D-3330 
 Mez pevnosti v tahu: 260 N/100 mm D-3759 
 Mezní poměrné prodloužení: 170 % D-3759 
 Tloušťka nosné vrstvy: 0,11 mm D-3652 
 Celková tloušťka pásky: 0,14 mm D-3652 
 Teplotní rozsah pro použití: 4°C až 77°C  
 
  

Všeobecné informace • Páska je odolná proti většině rozpouštědel, ale je třeba dávat pozor, aby byla chráněna 
před ketony, estery a chlorovanými uhlovodíky, které mohou způsobit zduření nosné 
vrstvy nebo znehodnotit zamýšlenou aplikaci výrobku. 

• Vyhněte se používání materiálů s vysokým obsahem změkčovadel, které by mohly 
způsobit změknutí lepidla a následné narušení adheze pásky. 

 
  

Skladovatelnost Použijte výrobek do 18 měsíců od data výroby a skladujte ho v původním obalu 
v normálních podmínkách při teplotě 16 až 27°C a relativní vlhkosti 40 až 60 %, abyste 
dosáhli nejlepší účinnosti. 

 
Příklady aplikací • Páska je ideální pro mnoho aplikací značení jízdních pruhů a bezpečnostního značení. 

• Pomáhá vymezovat nebezpečné plochy. 
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Charakteristiky Charakteristiky Přednosti Výhody 

 Ostré, kontrastní barvy Rychlé vymezení 
nebezpečných ploch 
 

Umožňuje informovat o 
nebezpečných plochách 

 Čirá vinylová vrstva na 
barevných pruzích 

Pomáhá chránit pruhy před 
oděrem 

Delší životnost, než má 
mnoho výrobků 
s potištěným povrchem 
 

 5mil vinylová nosná vrstva Odolnost proti oděru, často 
spojovaná se silnějšími 
výrobky 

Dlouhá předpokládaná 
životnost před aplikací nové 
pásky 

 
  

Technické informace a 

údaje 

Všechny zde uvedené technické informace a údaje, doporučení a další výroky vycházejí ze 
zkoušek nebo zkušeností, které 3M považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost 
se nezaručuje. 

 
  

Použití výrobku Pamatujte, že použití a funkční charakteristiky výrobku 3M v konkrétní aplikaci může 
ovlivňovat mnoho faktorů. Mezi nejdůležitější z nich patří materiály, které mají být slepené 
výrobkem, příprava jejich povrchu, výrobek vybraný k použití, podmínky, ve kterých se 
výrobek používá a čas a podmínky okolního prostředí, ve kterých se má výrobek používat. 
Vzhledem k rozmanitosti faktorů, které mohou ovlivňovat používání a účinnost výrobku 
3M, z nichž některé jsou úplně závislé na znalostech a kontrole uživatele, je velmi důležité, 
aby uživatel předem vyzkoušel výrobek 3M a stanovil, zda je vhodný pro konkrétní účel a 
uživatelskou metodu aplikace. 

 
  

Záruka a omezená 

náprava 

Výrobek 3M bude po dobu jednoho (1) roku od data výroby bez vad materiálu a provedení. 
3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMO VYJÁDŘENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ 
ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKU 
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, ANI JAKOUKOLIV 
ZÁRUKU VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK, ZVYKLOSTÍ NEBO 
ZPŮSOBU PRODEJE. Uživatel musí předem stanovit, zda je tento výrobek 3M vhodný 
pro konkrétní účel a uživatelskou metodu aplikace. Pokud se v záruční době prokáže, že 
výrobek 3M je vadný, výlučným způsobem náhrady bude podle uvážení 3M oprava nebo 
náhrada vadného výrobku nebo vrácení peněz ve výši nákupní ceny tohoto výrobku, což je 
jedinou povinností 3M. 

 
  

Omezení odpovědnosti Pokud to zákon nevylučuje, 3M neponese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, speciální, 
náhodné nebo následné ztráty a škody způsobené tímto výrobkem 3M bez ohledu na 
uplatněný právní výklad včetně smluvní závaznosti, záruky, nedbalosti nebo přísné 
odpovědnosti. 
 
Tento výrobek Industrial Adhesives and Tapes Division byl vyroben v rámci systému 3M 
na kontrolu jakosti, registrovaného podle norem ISO 9002. 

 


