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Popis produktu 

 

 

 

 

 

Tenká páska povlečená na 

jedné straně lepidlem s 

vysokou lepivostí při 

přitisknutí (permanentní 

lepidlo) a na druhé straně 

lepidlem s nízkou lepivostí 

při přitisknutí 'Post-it' 

(odstranitelné lepidlo).  

Vynikající pro nalepování 

informací na odstranitelných 

nálepkách, například na 

prospektech s instrukcemi, 

reklamních plakátech nebo 

na letácích.   

 

 
    

Fyzikální vlastnosti 

Nejsou určeny  

pro účely specifikace 

Typ lepidla 

 

 

Vysoce lepivý akrylát (na 

straně bez podložky) 

Akrylát s nízkou lepivostí 

(na straně s podložkou) 

Ref. 3M  : A-40/80 

 Nosič 

 

Hedvábný papír  

 Tloušťka (ASTM D-3652)   

 Páska 

Podložka 

Celkem 

 

  50 µm       2 tisíciny palce 

130 µm 

180 µm 

 

 Snímatelná podložka 

 

Papír upravený silikonem.  

 Barva pásky 

 

šedobílá  

 Skladovatelnost  12 měsíců ode dne dodání společností 3M při skladování v 

původním lepenkovém obalu při teplotě 21°C (70°F) a 

50%ní relativní vlhkosti vzduchu. 

 

 
    

Charakteristiky výkonu 

Nejsou určeny  

pro účely specifikace 

Adheze k nerezavějící oceli 
ASTM D-3330 

 

1,3 N/10 mm 

 

0,3 N/10 mm k papíru 

Čelní strana  

 

Strana podložky 

 Odolnost vůči teplotě 

max: minuty / hodiny 

max: dny / týdny 

minimální  

 

65 °C 

50 °C 

- 30 °C 

 

 

 Odolnost vůči 

rozpouštědlům  

Použití se nedoporučuje  

 Odolnost vůči 

ultrafialovému 

 

dobrá  
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Další informace o 

produktu 

 

 

 

Toto lepidlo s nízkou lepivostí 

umožňuje odstranění z celé 

řady papírů, fólií a filmů bez 

zanechání zbytků lepidla a 

nezpůsobí rozvrstvení u většiny 

papírových materiálů. V mnoha 

případech může být páska 

opakovaně používána až po 

dobu jednoho roku. U 

některých hladkých papírů bylo 

dosaženo až  450 cyklů 

odstranění. Pro ověření 

uspokojivého výkonu je nutné 

provést specifické zkoušky. 

Tato lepidla neprosakují do 

většiny druhů papíru a tím 

omezují možnost změny barvy 

nebo výskytu skvrn. 

 

Ohebné materiály budou 

vykazovat lepší adhezi k 

lepidlu s nízkou lepivosti než 

tuhé materiály (například rozdíl 

mezi papírem a lepenkou). 

Někdy je též nutné zabránit  u 

některých materiálů jejich 

kroucení, aby u nich nemohlo 

po určité době docházet k 

uvolnění lepidla s nízkou 

lepivostí. 

Tato lepidla mají vynikající 

vlastnosti při stárnutí v tom 

smyslu, že při jejich vrstvení 

mezi dvěma podklady při 

normálním používání během 

stárnutí nedegradují. 

 
    

Způsoby nanášení 1. Pevnost spoje závisí na 

množství lepidla, které přijde 

do styku s povrchem. Větší 

přítlačný tlak na pásku 

poskytuje lepší kontakt lepidla 

a tím zlepšuje pevnost spoje.  

 

2. Pro získání optimální adheze 

musí být lepený 

povrch čistý, suchý a dobře 

spojen. Typickým 

rozpouštědlem pro čištění 

povrchu je izopropylalkohol. 

Při práci s těmito rozpouštědly 

používejte vhodná 

bezpečnostní opatření. 

 

3. Ideální rozsah teploty pro 

nanášení pásky je 21°C až 

38°C (70°F až 100°F).  

Nedoporučuje se nanášet pásku 

při teplotě povrchu pod  10°C 

(50°F), protože při této teplotě 

lepidlo příliš ztuhne a nelepí 

dobře. Když však bylo lepidlo 

řádně naneseno, je jeho adheze 

při nízké teplotě zpravidla 

uspokojivá. 

 
    

Použití  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepidlo lze používat při 

opakovaném odstraňování, 

opakovaném používání nebo 

při opakovaném uzavírání, 

například:  

 

K přilepení navíjeného 

materiálu k jádru. 

 

Při připevňování reklamních 

informací na poštovních 

zásilkách. 

U opakovaně uzavíratelných 

sáčků nebo obálek. 

 

K lepení fotografií anebo lepení 

fotografií do alb. 

 

U upoutávek vystaveného 

zboží. 

U knižních záložek, 

poznámkových bloků atd. 

 

U štítků na svitcích. 

 

U informačních letáků pro 

zákazníky na předmětech 

dlouhodobé spotřeby. 

 

 

3M je ochranná známka společnosti 3M. 

 

 


