Produkty tesa pro profesionální malíře a lakýrníky
®

Profesionální řešení pro stavbu, renovaci a dekorace
KATALOG PRODUKTŮ

Pro nejlepší výsledky.

Profesionální řešení pro stavbu, renovaci a dekorace

®

®

®

Venkovní maskování

®

®

Papírové maskovací pásky odolné vůči
UV záření
	tesa Maskovací UV papírová
páska 4437
	tesa Maskovací UV papírová
páska standard 4435
	tesa Easy Cover UV 4372, fólie +
maskovací páska
Strana 14–15
®

®

®

Oboustranné montážní pásky
	tesa 4965 Oboustranná transparentní
tesa 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová
	tesa 64958 Oboustranná pěnová
univerzální – vnitřní
Strana 22–23
®

®

®

Lepidla a čistidla ve spreji
tesa Odstraňovač lepidla 60042
tesa Průmyslové čistidlo 60040
tesa Lepidlo ve spreji – TRVALÉ 60021
	tesa Lepidlo ve spreji – EXTRA PEVNÉ
60022
	tesa Lepidlo ve spreji – PŘEMÍSTITELNÉ
60023
Strana 24–25

®

®

®

®

®

®

®

Bezpečnost a elektroizolace

®

®

a přírodní kámen
Strana 32
Dřevo, barvené a lakované
Strana 33
Speciální povrchy
Strana 34–35
Lepidla a čistidla ve spreji
Strana 36
Odstranění lepicí pásky
Strana 37

®

Plastové maskovací a textilní pásky
	tesa Plastering tape 4837 –
Odolná plastová páska
	tesa Opravná textilní páska 4613 –
Duct tape
Strana 16–17
…pásky pro speciální použití
tesa Textilní gaffer páska 4688
	tesa Transparentní opravná páska
4668
tesa Hliníková páska 50524
Strana 18–19

	Kovové plochy nebo umělý

®

®

Opravné pásky a pásky pro stavebnictví

povrchu
Lepení na skleněné plochy
Strana 31

Tipy a triky

…zakrývání velkých ploch a speciální
použití
tesa Sklolaminátová páska 60099
	tesa Easy Cover 4368, fólie +
maskovací páska
Strana 12–13

Permanentní pásky pro pokládku podlahových
krytin
	tesa 64621 Univerzální oboustranná –
podlahová – transparentní
	tesa 64620 Univerzální oboustranná –
podlahová – permanentní
Strana 21

®

	Testování a zkouška vhodnosti

®

®

…pro izolace kabelů a značení
	tesa Vyznačovací páska 60760
	tesa Anti-slip protiskluzové pásky
60950, 60951
	tesaflex Izolační elektrikářská páska
53947
Strana 26–27
®

®

®

…na uzavírání a vyztužování
tesa Ruční odvíječ na balicí pásku 6300
tesa Standardní PP balicí páska 4263
tesa Standardní balicí páska 4280
Strana 28–29

Balení

®

2

použití lepicích pásek tesa
Strana 30

®

Montážní a podlahové pásky

Vnitřní maskování

®

	Nejdůležitější informace pro

Odstranitelné pásky pro pokládku podlahových
krytin
	tesa 4939 Univerzální oboustranná –
odstranitelná
Strana 20

Papírové maskovací pásky
	tesa Sensitive 4333 – Páska na
přechody
tesa Precision Mask 4334
tesa Malířská páska 4307
tesa Maskovací páska 4323
Strana 10–11

®

®

	Podpora pro řemeslníky – Nové
prodejní nástroje pro profesionály
a podnikání
Strana 38–39

Ikony označují hlavní vlastnosti výrobku – stejné najdete
přímo na obalech produktů
Pro snazší použití najdete tyto ikony také na obalech výrobků. Snadno rozpoznáte, co která ikona znamená a jaké
vlastnosti vám vybraný výrobek tesa nabízí.
®

Bezpečnost
a elektroizolace

Montážní a podlahové pásky

Opravné pásky a pásky
pro stavebnictví

Venkovní
maskování

Vnitřní
maskování

18
Odstranitelná
bez zanechání
stop po danou
dobu – interiér

Páska je vhodná Extrémně
přesný okraj
pro nátěry s
barvami ředitel- nátěru
nými vodou
a rozpouštědly

Kontaktní síla
přilnavosti

Odstranitelná
bez zanechání
stop po danou
dobu – exteriér

Páska je vhodná Odolná proti
roztržení při
pro nátěry s
barvami ředitel- odstraňování
nými vodou
a rozpouštědly

Šířka pásky
a tloušťka
fólie, řada
Easy Cover

Stupeň síly
Odstranitelná
bez zanechání pro odvíjení
stop po danou pásky
dobu – exteriér

Hustota
vláken textilie
nosiče

Šířka pásky
a tloušťka
fólie, řada
Easy Cover

Celková
tloušťka
pásky

Odolná proti
roztržení při
odstraňování

Velmi tenká
páska

Maximální
možné zatížení pásky

®

®

Hustota
vláken textilie
nosiče

Celková
tloušťka
pásky

Páska s krycím
papírem

Odstranitelná
bez zanechání
stop po danou
dobu – interiér

Odstranitelná
bez zanechání
stop po danou
dobu – exteriér

Páska snadno
trhatelná
rukou

Po danou dobu Pásku lze
používat i na
odstranitelná
bez zanechání hrubé povrchy
zbytků lepidla

Páska pro
trvalé aplikace

Pevné a
trvanlivé spoje

Extra pevné
a trvanlivé
spoje

Pro upevňování
lehkých až
středně těžkých
materiálů

Přemístitelná,
Pro upevnění
na krátkodobé
lehkých až
těžkých materiálů použití
/automobilové
použití

Další hlavice
Nastavitelná
hlavice reguluje pro rozměrné
množství lepidla aplikace v
balení

Zanechává
čistý povrch

Variabilní
použití

Odstranění
bez zanechání
zbytků

Nejprve
odstraňte, pak
povrch vyčistěte

Páska je
vhodná pro
všechny druhy
počasí

Celková
Doporučené
teplotní rozhraní tloušťka
během použití pásky

Výstražná
páska

Protiskluzová
páska

Páska pro
trvanlivé
značení
oblastí

Páska pro
aplikace
s barevným
kódováním

Průhledné
lepidloj

Páska snadno
trhatelná
rukou

Doporučené
teplotní rozhraní
během použití

Nejprve plochu vyčistěte,
pak naneste
lepidlo

Zpomaluje
hoření

3

tesa SE – 75 let úspěšné historie
Vynikající výsledky bez velké námahy – myšlenka, kterou lepicí pásky
tesa naplňují již 75 let. Závazek historie značky a výrobků se pak slučuje
především do jednoho produktu: Maskovací pásky tesa Mask umožňují
tvorbu vysoce přesných okrajů nátěrů již od roku 1936. Maskovací páska
tvoří v současnosti jen část z velké skupiny výrobků zaměřených na
průmysl, řemesla, profesionální malíře a lakýrníky.
®

tesa – inovace šetrné k uživateli
®

Významným faktorem úspěchu během 75 let dlouhé historie je úzká
spolupráce s uživateli a zákazníky. Nápady a úspěch spočívají na
znalosti jejich jednotlivých požadavků. Již úplně první „Zakrývací páska
tesa“ z roku 1936 byla vlastně inovací. Nepřetržitý výzkum nás pak v
řadě segmentů staví do vůdčí pozice na trhu. Téměř 220 pracovníků
výzkumu a vývoje momentálně posouvají pokrok díky novým vynálezům
a kvalitativním vylepšením stávajících výrobků.

tesa – partneři pro řemeslo a obchod
®

Zakrývací pásky jsou na trhu nepřetržitě od roku 1936, tedy od vynálezu
první zakrývací pásky tesa. Profesionální řemeslníci nyní využívají
kompletní řadu na různé druhy povrchů, na vnitřní i venkovní požití či
na zakrývání a ochranu. Obchodním partnerům se snažíme nabídnout
produkty za konkurenceschopné ceny spolu s dalšími nástroji na
podporu prodeje – například cílenou reklamou, katalogy nebo
vzorkovými kartami.

tesa – kvalita a udržitelnost pro spokojené zákazníky
®

Každý výrobní závod tesa na světě je držitelem osvědčení podle
mezinárodně uznávaných norem systémů řízení jakosti: ISO 9001:2000.
Používání vysoce kvalitních surovin a pravidelné kontroly dodavatelů
nám umožňují zaručit kvalitu na trvale vysoké úrovni. Neustále také
pracujeme v souladu s koncepcí udržitelnosti životního prostředí.
Ekonomický úspěch, ekologie a společenské povědomí jsou pevné
složky naší podnikové filozofie, kam patří i rozvoj našich vlastních
ekologických technologií. Díky tomu již můžeme vyrábět většinu našich
výrobků bez použití rozpouštědel.

4

®

Pro nejlepší výsledky.
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tesa Oboustranné pásky pro pokládku podlahových krytin
a montáž – správná volba
®

NOVINKA!

tesa 4939 Univerzální oboustranná –
odstranitelná (viz str. 20)
®

Nová řada pro trvalé nebo dočasné použití
Různé aplikace vyžadují různá řešení. Díky nově doplněnému
sortimentu o odstranitelné pásky pro pokládku podlahových
krytin reagujeme na požadavek zákazníků na hospodárnost
a výkonnost.

tesa 64621 Univerzální oboustranná –
podlahová – transparentní (viz str. 21)
®

tesa 4952
Oboustranná
pěnová zrcadlová
(viz str. 23)
®

64620 Univerzální oboustranná –
podlahová – permanentní
(viz str. 21)

tesa 4965 Oboustranná
transparentní
(viz str. 22)
®

tesa 64958 Oboustranná
pěnová univerzální –
vnitřní
(viz str. 23)
®

6

®

Maskovací pásky tesa – Ostřejší, než oko vidí
®

Pásky vyvinuté pro vnitřní i venkovní použití zaručují optimální
výsledky díky speciálním papírovým nosičům a speciálně k tomu
účelu upraveným lepidlům. Lze je používat na různé druhy
povrchů.

tesa Sensitive 4333 – Páska na přechody
®

Poslední inovace společnosti tesa pro vnitřní zakrývání.
tesa Sensitive 4333 páska na přechody spojuje dvě
významné vlastnosti, které běžné zakrývací pásky
nemohou splnit.
Brání poškození na citlivých površích díky speciální
vlastnosti materiálu nosiče, který zaručuje nízkou,
ale bezpečnou přilnavost k povrchu. Dále umožňuje
vytvořit velmi přesný okraj malby díky extrémně tenkému
papírovému nosiči.
®

tesa 4435 / 4437 UV papírové pásky
®

Venkovní maskování vyžaduje pásky, které odolávají velmi
nepříznivým podmínkám. Mohou být vystaveny jasnému
slunci, dešti, nízkým teplotám a mechanické námaze např.
oděrem nářadí. Kromě toho se lepí na různé povrchy.
Tak náročné požadavky mohou splnit pouze pásky, které byly
speciálně navrženy pro venkovní použití. Společnost tesa tedy
vyvinula UV odolné papírové maskovací pásky tesa 4435
a tesa 4437, které nabízejí spolehlivé řešení při venkovním
použití. tesa 4435 je odolná vůči UV a vlhkosti po dobu 2 týdnů,
tesa 4437 až do 6 týdnů.
®

®

®

®

tesa Easy Cover 4368,
fólie + maskovací páska
(viz str. 13)
®

tesa Easy Cover UV 4372,
fólie + maskovací páska
(viz str. 15)
®

tesa Maskovací UV papírová
páska standard 4435
(viz str. 15)
®

tesa Sensitive 4333 –
Páska na přechody
(viz str. 10)
®

tesa Maskovací UV
papírová páska 4437
(viz str. 15)
®

tesa Precision Mask
4334
(viz str. 11)
®

®

Pro nejlepší výsledky.
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Profesionální prezentace výrobků tesa
Požadavky trhu

!
NOVINKA

1.

■K
 oncoví uživatelé hledají v

obchodech správná řešení

■P
 otřebují se rychle

le
ódování d
Barevné k
i
č
lu
a
b
o
použití na
duktu!
štítku pro

orientovat

2.

■P
 rezentace výrobků* musí

být řazena přehledně

■D
 oobědnání zboží podle

položek bude velmi
snadné

3.

■ Koncoví uživatelé hledají

vhodné výrobky

■K
 oncoví uživatelé chtějí

na první pohled najít
požadovanou kvalitu

Nová prezentace
výrobků nabízí:

8

* Obrázky jsou ilustrační, prezentace a její složení se může
lišit podle sortimentu nabízeného v jednotlivých zemích.

Systém barevného třídění
kategorií: lepší orientace
na prodejně

®

Řešení tesa
Popis kategorií:
Pro snazší orientaci na prodejně vyvinula společnost tesa
barevný systém třídění kategorií. Tento promyšlený systém
kategorií tvoří 6 hlavních barevných kódů kategorií pro naše
profesionální koncové uživatele. Barevné kódování najdete
ve všech propagačních materiálech řady tesa Professional.
Definovaný barevný kód pro každou kategorii pomáhá
koncovému uživateli najít správné řešení při minimu času
na prodejně.

Vnitřní
maskování

Venkovní
maskování

Výstražné
a bezpečnostní

Montážní a podlahové

Opravné pásky

Balicí pásky

Podoba štítků na výrobku/
Rozdělovač na police:
Štítky každého výrobku a nejnovější systém rozdělování
polic tesa Professional pomůže při aranžování prezentací
v prodejnách.

NOVINKA

!

Štítek
Barevný kód
podle produktové kategorie

NOVINKA

!

Vnitřní potisk kotouče*
Identifikace výrobku i
při použití a odstranění
samolepicího štítku
Výhody:
–Č
 íslo produktu tesa (IBNR)
– Název produktu
– Ikony vlastností
– Odkaz na rady a triky
* pouze maskovací pásky

Rozdělovače polic a štítky:
profesionálně aranžovaná
prezentace zboží

Nový profesionální design
Zvyšuje prodej na metr
štítku: usnadňuje rozhodnutí police díky prezentaci
k nákupu
výrobků tesa!
Pro nejlepší výsledky.
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Vnitřní maskování
Papírové maskovací pásky

tesa Sensitive 4333 – Páska na přechody
®

Použití
–– Maskování vysoce citlivých povrchů, např. tapet,
obkladů stěn, lakovaných ploch
–– Tvorba plochých a ostrých okrajů nátěru a laku
–– Na hladké a mírně hrubé povrchy
–– Pro designérské techniky včetně základního
nátěru, hlavního nátěru a temperování
Vlastnosti výrobku
–– Tenký, ale oděruvzdorný nosič
–– Vysoká pružnost
–– Mírně průhledný nosič usnadňuje vysokou
přesnost aplikace
–– Snadno sejmutelná
Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

10

Velikosti a balení
85 m:mm		50:30
0,6 Ks vnitřní balení/karton
5/30
5

i

Konstantní síla lepidla
zaručuje nenásilné přilnutí
na citlivé, kritické plochy.

®

tesa Precision Mask 4334
®

®

Vnitřní maskování

Použití
–– Ploché, ostré okraje nátěrů i laků
–– Na hladké a mírně hrubé povrchy
–– Na vysoce kvalitní malování a lakování
Vlastnosti výrobku
–– Tenký, ale oděruvzdorný nosič
–– Vysoká pružnost
–– Mírně průhledný nosič usnadňuje
vysokou přesnost aplikace
–– Vyvážená, konstantní síla lepidla pro
vysoce spolehlivou přilnavost
–– Snadno sejmutelná
Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

i

Velikosti a balení
90 m:mm:mm
1,85 Ks vnitřní balení/karton
4

Otestovaná a vyzkoušená páska
Precision Mask pro zvláště
rovné, ostré okraje malby a lakování
pro všechny druhy použití.

50:30
5/30

®

tesa Malířská páska 4307
®

Použití
–– Rovné okraje malby a laku
–– Na hladké plochy
–– Páska pro univerzální použití
Vlastnosti výrobku
–– Vysoká počáteční přilnavost
–– Vyvážené vlastnosti lepidla
–– Odolné vůči roztržení a snadno napínací

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

Velikosti a balení
140 m:mm
50:19
3,3 Ks vnitřní balení/karton 8/48
10

50:25
6/36

50:30
5/30

50:38
4/24

50:50
3/18

i

Časem prověřená kvalita
malířské pásky s přilnavostí
pro celou řadu malířských úkolů.

tesa Maskovací páska 4323
®

Použití
–– Na jednoduché maskování a pro upevnění
zakrývacích materiálů
–– Na upevnění, balení, značení
Vlastnosti výrobku
–– Mírně krepovaný povrch
–– Rychle a snadno odstranitelná

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

Velikosti a balení
130 m:mm
50:19
3 Ks vnitřní balení/karton 8/48
10

50:25
6/36

50:30
5/30

50:38
4/24

50:50
3/18

i

Univerzální maskovací páska
pro všechny jednoduché
zakrývací činnosti.

Pro nejlepší výsledky.
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Vnitřní maskování
…zakrývání velkých ploch a speciální použití

12

Vnitřní maskování

®

tesa Sklolaminátová páska 60099
®

Použití
–– Na spojování sádrokartonu a na opravy
prasklin a děr
–– Na zcelování spár
–– Navždy zakryje až 3 mm hluboké praskliny
a spáry ve zdech
–– Ihned k použití pro tmelení a spárování

18

Vlastnosti výrobku
–– Výtečná přilnavost dokonce i na zaprášených
površích
–– Vysoce odolná proti stárnutí
–– Velmi dobrá odolnost proti přetržení
Technické údaje
Přilnavost [N/25 mm]

i

Velikosti a balení
>1 m:mm
Ks vnitřní balení/karton

25:48
6/60

45:48
6/36

Otvory a praskliny není
nutné před použitím
vyplňovat.

90:48
6/24

tesa Easy Cover 4368, fólie + maskovací páska
®

Použití
–– Řešení 2-v-1 pro vnitřní zakrývání a ochranu
velkých ploch
–– Rovné okraje malby a laku
–– Na hladké a mírně hrubé povrchy
–– Na malířské činnosti a malbu sprejem
Vlastnosti výrobku
–– Kombinace průhledné, pružné fólie a malířské
pásky tesa
–– Reliéfní povrch fólie pro solidní přilnavost
barvy
–– Fólie přilne k povrchu díky elektrostatickému
náboji
®

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

Velikosti a balení
140 m:mm
33:550
3,4 Ks vnitřní balení/karton 10/60
10

17:2600
10/20

i

Reliéfní povrch fólie brání
stékání barvy a zaručuje
čistý výsledek práce.

Pro nejlepší výsledky.
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Venkovní maskování
Papírové maskovací pásky odolné vůči UV záření

14

®

tesa Maskovací UV papírová páska 4437
®

Použití
–– Na malbu, lakování a jednoduché natírání
–– Venku odstranitelná až do 6 týdnů
Vlastnosti výrobku
–– Odolná proti UV záření a vlhkosti až 6 týdnů
–– Vytvoří rovné okraje malby a laku
–– Vhodná i pro použití na mírné křivky
–– Odolná vůči roztržení a snadno natahovací

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

Poznámka: při lepení venkovní
pásky na staré, znečištěné a
oprýskané plochy může docházet
k zanechání zbytků nebo změně barvy
plochy po jejím odstranění, doporučujeme
provést zkušební nalepení – nejméně po
dobu 24 hodin.

Velikosti a balení
150 m:mm
3,4 Ks vnitřní balení/karton
14

Venkovní maskování

i

50:30
5/30

tesa Maskovací UV papírová páska standard 4435
®

Použití
–– Vhodná pro všechny venkovní malířské práce
–– Na ty nejchoulostivějši povrchy
–– Venku odstranitelná až do 2 týdnů
2 weeks

Vlastnosti výrobku
–– Odolná vůči UV záření a vlhkosti až
po dobu 2 týdnů
–– Odolná proti všem druhům barev
–– Odstranitelná bez zanechání stop

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

Velikosti a balení
140 m:mm
7,5 Ks vnitřní balení/karton
11

50:19
8/48

50:25
6/36

50:30
5/30

50:38
4/24

50:50
3/18

i

Pásku snímejte jen pokud je
suchá a to pod úhlem 45°.

tesa Easy Cover UV 4372, fólie + maskovací páska
®

Použití
–– Řešení 2-v-1 pro zakrývání a ochranu velkých ploch
–– Na čisté, rovné okraje malby, použitelná také na mírné křivky
–– Na hladké a mírně hrubé povrchy
–– Ideální na zakrývání oken během tmelení, sádrování
a malování
–– Venku odstranitelná až do 6 týdnů
Vlastnosti výrobku
–– Kombinace průhledné, pružné a odolné fólie a malířské
pásky tesa 4437
–– Reliéfní porvrch fólie pro dobrou přilnavost barvy –
brání stékání
–– Odolná proti UV záření a vlhkosti až 6 týdnů
–– Fólie přilne k povrchu díky elektrostatickému náboji
®

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

Velikosti a balení
150 m:mm
3,4 Ks vnitřní balení/karton
14

33:550
8/64

17:2600
8/32

i

Snadné řešení pro zakrývání
velkých ploch, vhodné také
pro mírné křivky.

Pro nejlepší výsledky.
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Opravné pásky a pásky pro stavebnictví
Plastové maskovací a textilní pásky

16

®

tesa Plastering tape 4837 – Odolná plastová páska

Opravné pásky a pásky
pro stavebnictví

®

Použití
–– Vhodná pro všechny aplikace při omítání
–– Pro ochranu hladkých a citlivých povrchů
při omítání
–– Pro venkovní použití až do 2 týdnů
Vlastnosti výrobku
–– Snadno rukou trhatelná
–– Dobře odvinutelná
–– Odolná proti UV záření až 2 týdny

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

i

Velikosti a balení
115 m:mm
1,5 Ks vnitřní balení/karton
196 Barvy

Doporučujeme provést
zkoušku přilnavosti na
nitro-nátěrech. Nepoužívat na vodou
ředitelných akrylových barvách.

33:50
6/36

tesa Opravná textilní páska 4613 – Duct tape
®

Použití
–– Jednoduché aplikace, jako upevnění,
utěsnění, značení, balení. Použitelná také
na hrubé povrchy
Vlastnosti výrobku
–– Dobrá přilnavost
–– Odolná vůči vodě
–– Páska se snadno odvíjí
–– Snadno lze trhat rukou
–– Tepelná odolnost až do 95 °C

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

Velikosti a balení
180 m:mm
4,1 Ks vnitřní balení/karton
15 Barvy

50:48
-/24

i

Páska by neměla být lepena
na natřené povrchy.

Pro nejlepší výsledky.
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Opravné pásky a pásky pro stavebnictví
…pásky pro speciální použití

18

®

tesa Textilní gaffer páska 4688
®

Použití
–– Na balení, ochranu, značení, svazování
a řadu dalších
Vlastnosti výrobku
–– Pevná extrudovaná PE textilie
–– Pružný látkový nosič
–– Snadné odvíjení
–– Ručně snadno odtrhnete požadovanou
délku

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

i

Velikosti a balení
260 m:mm
4,7 Ks vnitřní balení/karton
9 Barvy

25:50
5/20

Široká škála barev.
Velmi dobrý poměr cena/výkon.

tesa Transparentní opravná páska 4668

Opravné pásky a pásky
pro stavebnictví

®

Použití
–– Opravy plastových materiálů uvnitř i venku
–– Ideální na upevnění fólií LDPE na stavbách
–– Průhledná fólie pro takřka neviditelné opravy
Vlastnosti výrobku
–– Vysoká přilnavost
–– Výjimečná odolnost vůči počasí a UV záření
–– Zpevněná a odolná vůči stárnutí
–– Vysoká odolnost vůči oděru
–– Dobrá odonost vůči chemikáliím

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

i

Není nutné používat neustále
nové a drahé fólie šetřete čas
a peníze!

Velikosti a balení
140 m:mm
2,9 Ks vnitřní balení/karton
400 Barvy

33:50
-/18

tesa Hliníková páska 50524
®

Použití
–– Izolace a opravy potrubí, okapů atd.
–– Upevnění hliníkových izolačních materiálů
–– Univerzální teplotní izolace
Vlastnosti výrobku
–– Dobrá přilnavost
–– Odolná vůči vlhkosti, neprostupná parou
–– Vysoká tepelná vodivost
–– Odolná vůči oleji a kyselinám
–– Dobrá mechanická síla
–– Také ve variantě bez papírového nosiče

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost k oceli [N/cm]
Pevnost v tahu [N/cm]
Tloušťka nosiče [µm]

Velikosti a balení
60 m:mm
5,6 Ks vnitřní balení/karton
26 Barvy
30

50:50
1/30

i

Před lepením důkladně
očistěte a odmastěte povrch.

Pro nejlepší výsledky.
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Montážní a podlahové pásky
Odstranitelné pásky pro pokládku podlahových krytin

tesa 4939 Univerzální oboustranná – odstranitelná
®

Použití
–– Na textilní podlahové krytiny (vč. plsti
a jehlované plsti)
–– Lze použít na řadu povrchů (mimo přírodního
a syntetického kamene)
–– Vhodné zejména na stěrky, pryskyřicové
a epoxidové podlahy
Vlastnosti výrobku
–– Odstranitelná takřka beze zbytku do 14 dní
–– Snadno trhatelná rukou

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
* zakrytá/otevřená strana

20

Velikosti a balení
265 m:mm
7,5/6* Ks vnitřní balení/karton

10:50
6/36

25:50
6/24

i

Vhodná zejména na dočasné
použití při výstavách a
veletrzích.

®

Permanentní pásky pro pokládku podlahových krytin

tesa 64621 Univerzální oboustranná – podlahová – transparentní
®

Použití
–– Transparentní oboustranná páska pro
nepřeberné množství použití
–– Vhodná pro připevnění lehčích předmětů
(např. polystyren)
–– Pro hladké povrchy

0,09 mm

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]

i

Velikosti a balení
90 m:mm
20 Ks vnitřní balení/karton

10:50
6/36

Montážní a podlahové
pásky

Vlastnosti výrobku
–– Velmi tenký nosič
–– Snadno trhatelná rukou

Univerzální použití pro
připevňování lehkých
předmětů.

25:50
6/24

tesa 64620 Univerzální oboustranná – podlahová – permanentní
®

Použití
–– Na permanentní pokládku podlahových krytin
s lehkým a středním zatížením
–– Na rovné a mírně nerovné povrchy
–– Na koberce s hladkým rubem
Vlastnosti výrobku
–– Rychlé a bezpečné upevnění
–– Snadno trhatelná rukou

0,19 mm

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]

Velikosti a balení
185 m:mm
6 Ks vnitřní balení/karton

10:50
6/36

25:50
6/24

i

Vhodná i pro koberce s
rubem z vláken.

Pro nejlepší výsledky.
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Montážní a podlahové pásky
Oboustranné montážní pásky

tesa 4965 Oboustranná transparentní
®

Použití
–– Pro připevnění předmětů jako jsou štítky,
teploměry atd. na sklo
–– Pro připevnění transparentních a průhledných
materiálů
–– Pro minimální mezery po fixaci
Vlastnosti výrobku
–– Vysoká počáteční přilnavost a velmi vysoká
přilnavost na hladké, pevné plochy, sklo,
obklady, dřevo a většinu plastů
–– Extra tenká a průhledná (téměř neviditelná)
–– Odolná vůči UV záření – vhodná pro venkovní
použití
Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]

Velikosti a balení
205* m:mm
11,5 Ks vnitřní balení/karton

* samotná páska bez krycího papíru

22

5:19
12/72

i

Ideální na sklo a průhledné
předměty.

®

Oboustranné montážní pásky

tesa 4952 Oboustranná pěnová zrcadlová
®

Použití
–– Vhodná do vlhkého prostředí, např. koupelen
–– K upevněňování těžkých plochých předmětů,
jako jsou zrcadla, značky a ozdobné předměty
–– K upevněňování profilů, obkladů a poštovních
schránek

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Roztržení pěny [N/cm]

i

Velikosti a balení
1150*
>8

m:mm
Ks vnitřní balení/karton

5:19
10/60

Montážní a podlahové
pásky

Vlastnosti výrobku
–– Vysoce kvalitní pěnový nosič
–– Vynikající přilnavost na hladkých i hrubých
površích
–– Vysoká odolnost vůči stárnutí
–– Odolné vůči vlhkosti

Vhodné zejména pro
upevnění zrcadel do
koupelen!

10:19
16/96

* samotná páska bez krycího papíru

tesa 64958 Oboustranná pěnová univerzální – vnitřní
®

Použití
–– Silná oboustranná pěnová páska pro
širokou škálu aplikací – např. pro předběžné
připevnění, lepení plakátů, cenovek apod
–– Vhodná pro připevnění lehčích předmětů, jako
jsou kabelové kanály, štukatury a lišty
–– Vhodná pro hladké a mírně hrubé povrchy
Vlastnosti výrobku
–– Vysoce přizpůsobivý pěnový nosič
–– Velmi dobrá přilnavá síla na hladné a mírně
hrubé povrchy

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Roztržení pěny [N/cm]

Velikosti a balení
1050* m:mm
5:19
> 4 Ks vnitřní balení/karton 10/60

* samotná páska bez krycího papíru

10:19
16/96

i

Lepte při teplotě > 10 °C.
Vyčistěte a odmastěte povrch.
Přilnavost omezena vůči teplotě:
40 °C (dlouhodobě) až 60 °C
(krátkodobě).

Pro nejlepší výsledky.
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Lepidla a čistidla ve spreji
Lepidla a čistidla ve spreji

tesa Odstraňovač lepidla 60042
®

Použití
–– Snadné odstranění zbytků lepidla ze skla,
kovu a plastu
–– Snadné odstranění samolepicích štítků
Vlastnosti výrobku
–– Spolehlivě odstraní zbytky po štítcích,
široké škále lepicích pásek, maziv, asfaltu,
pryskyřice a dalších nečistot
–– Sprej se odpařuje beze stopy a zanechává
příjemnou vůni

Technické údaje

Velikosti a balení

Na bázi rozpouštědel Dearomatizovaný speciální ml
petrolej, izopropanol, limonen Ks vnitřní balení/karton
Doporučená vzdálenost pro postřik
20 cm
Barva
Bezbarvý

200
-/12

i

Sprej na odstraňování lepidel pro
univerzální použití.

tesa Průmyslové čistidlo 60040
®

Použití
–– Variabilní použití na čištění skla, kovových ploch,
zařízení a plastových částí
–– Optimální příprava povrchů před nalepením
lepicích pásek nebo lepidel ve spreji
Vlastnosti výrobku
–– Sprej se odpařuje beze stopy a zanechává
příjemnou vůni
–– Dosáhne i na níže položené a obtížně dostupné
oblasti

Velikosti a balení
Technické údaje
500
Na bázi rozpouštědel Dearomatizovaný speciální ml
-/12
petrolej, izopropanol, limonen Ks vnitřní balení/karton
Doporučená vzdálenost pro postřik
20 cm
Barva
Bezbarvý

24

i

Odstraňuje i odolné nečistoty od
vosku, olejů, maziv a silikonu.

®

Lepidla a čistidla ve spreji
tesa Lepidlo ve spreji – TRVALÉ 60021
®

Použití
–– Velmi variabilní lepidlo na permanentní spojování
materiálů, jako je papír, karton, plsť, textil, fólie,
dřevo, kůže, expandovaný polystyren a široká
škála plastů
®

Vlastnosti výrobku
–– Čisté, úsporné, bezpečné a rychlé spojování
velkých ploch
–– Rychlé zaschnutí, odolnost vůči vlhkosti a odolné
vůči mechanické a tepelné námaze

Technické údaje

Velikosti a balení

Na bázi lepidla
Syntetická pryž ml
Doporučený čas před slepením
1–5 min. Ks vnitřní balení/karton
Teplotní rozsah
od -20 °C až do +60 °C
Barva
Béžová

500
-/12

i

Na pevné, permanentní spoje.

tesa Lepidlo ve spreji – EXTRA PEVNÉ 60022
®

Použití
–– Extra pevné lepidlo tvořící film na permanentní spojování materiálů, jako je textil, plast, karton, gumová
pěna, izolační materiály, vinyl, kůže, syntetická kůže
a guma mezi sebou navzájem a s kovem a dřevem
–– Vhodné zejména pro uplatnění v automobilovém
průmyslu

Technické údaje

Velikosti a balení

Na bázi lepidla
Syntetická pryž ml
Doporučený čas před slepením
< 10 min. Ks vnitřní balení/karton
Teplotní rozsah
od -30 °C až do +80 °C
Barva
Bílý

500
-/12

i

Lepidla a čistidla
ve spreji

Vlastnosti výrobku
–– Vysoká síla a dobrá tepelná odolnost
–– Dobrá přilnavost k nepolárním podkladům
–– Lepidlo s nízkou tvorbou mlhy pro husté nanášení
v pruzích
–– Nastavitelná šířka postřiku
Na extra pevné, permanentní spoje.

tesa Lepidlo ve spreji – PŘEMÍSTITELNÉ 60023
®

Použití
–– Přemístitelné lepidlo pro dočasné spoje lehkých
materiálů, jako je papír, karton a fólie, určeno zejména
k použití v grafickém designu, při veletrzích a výstavách,
v kancelářích, reklamních agenturách, pro umístění
vývěsek a pro mnoho dalších průmyslových, domácích
a řemeslných aplikací
Vlastnosti výrobku
–– Průhledné, nemění barvu
–– Vhodné zejména pro lehké materiály s rovnými plochami
–– Snadná demontáž při jednostranné aplikaci, trvalé
spojení při aplikaci na obě strany
–– Nedochází k zvlnění papíru
Po nalepení přesunovatelné
Velikosti a balení
Technické údaje
lepidlo pro dočasné lepení lehkých
materiálů- papír, karton a fólie. Pro držení
Na bázi lepidla
Akrylová pryskyřice ml
500
šablon, plakátů, billboardů, fotografií,
Doporučená vzdálenost pro postřik
30 cm Ks vnitřní balení/karton
-/12
dekorací nebo technických výkresů atd.
Teplotní rozsah
od +15 °C až do +35 °C
Barva
Bezbarvý

i

Pro nejlepší výsledky.
25

Bezpečnost a elektroizolace
…pro izolace kabelů a značení

26

®

tesa Vyznačovací páska 60760
®

Použití
–– Dočasné značení rizikových oblastí
–– Identifikace a značení pohyblivých
a stacionárních předmětů
Vlastnosti výrobku
–– Velmi vysoká přilnavost na řadě podkladů
–– Masivní páska PVC s vysokou odolností
vůči oděru
–– Snadno rukou trhatelná

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

i

Velikosti a balení
150 m:mm
2,5 Ks vnitřní balení/karton
160 Barvy

1. Na dočasné použití.
2. Snadná apřesná aplikace
se speciálně navrženým odvíječem
(není součástí pásky).

33:50
6/36

tesa Anti-slip protiskluzové pásky 60950, 60951
®

Použití
–– Vhodné pro všechna použití, při kterých je třeba
mít pevnou nohu – např. schodiště, žebříky, rampy,
přívěsy, lešení atd.
Vlastnosti výrobku
–– Velmi vysoká přilnavost
–– Protiskluzová ochrana až 2 roky
–– Zvláště odolná vůči oděru, pevná a odolná
–– Odolná vůči UV záření, teplotě, (slané) vodě
a saponátům

Technické údaje

i

Velikosti a balení

Celková tloušťka [µm]
810 tesa
Přilnavost/Ocel [N/cm]
10 60950
Elongace při porušení [%] 200 60951
®

Barvy		
m:mm
černá		 15:25/50
žlutá/černá		
15:50

Ks vnitřní balení/karton
6/36, 3/18
3/18

Trvalé pásky zabraňují
uklouznutí.

tesaflex Izolační elektrikářská páska 53947

Bezpečnost
a elektroizolace

®

Použití
–– Vhodná na izolaci a opravy elektrických kabelových
vedení
–– Pro svazkování, označování a připevňování kabelů
Vlastnosti výrobku
–– Extrémně přizpůsobivá
–– Vysoce ohnivzdorná
–– Použitelná ke snadnému vázání i na nerovných
površích

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
Přilnavost/Ocel [N/cm]
Elongace při porušení [%]

Velikosti a balení
120 m:mm
5 Ks vnitřní balení/karton
160 Barvy

10:15
10/250

20:19
10/160

i

Vyhovuje standardu IEC
60454-3-1-5/FPVCP/90.
5 barev pro různé typy značení.
Zpomaluje hoření.

Pro nejlepší výsledky.
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Balení
…na uzavírání a vyztužování

28

®

tesa Ruční odvíječ na balicí pásku 6300
®

Použití
–– Ruční odvíječ pro profesionální balení kartonů
–– Rychlé a jednoduché odvíjení a uzavírání
–– Vhodný pro všechny druhy balicích pásek tesa

®

Vlastnosti výrobku
–– Ručně nastavitelná síla napnutí pásky
(pomocí brzdy)
–– Kryté ostří pro ochranu před zraněním

Technické údaje

Balení

Výška/šířka/délka [mm] 220 /65 /150 Ks vnitřní balení/karton
Max. výška návinu [mm]
120
Max. šířka kotouče [mm]
50
Průměr role
3“

1/40

tesa Standardní PP balicí páska 4263
®

Použití
–– Balení lehkých a středně těžkých kartonů
–– Lepidlo na bázi přírodního kaučuku umožňuje
bezpečné uzavírání při různých teplotních
podmínkách
Vlastnosti výrobku
–– Dobrá přilnavost při různých teplotách
–– Snadné odvíjení
–– Vhodná pro použití s ručním odvíječem
tesa 6300
®

Technické údaje

Velikosti a balení

Celková tloušťka [µm]
43 m:mm
Typ lepidla
akrylát Ks vnitřní balení/karton
Elongace při porušení [%] 150 Barvy
Nosič
PP

66:48
6/36

tesa Standardní balicí páska 4280
®

Použití
–– Balení lehkých a středně těžkých kartonů
–– Lepidlo na bázi syntetického kaučuku
umožňuje bezpečné uzavírání při
běžných teplotních podmínkách
Vlastnosti výrobku
–– Dobrá přilnavost
–– Snadné odvíjení
–– Vhodná pro použití s ručním odvíječem
tesa 6300

Balení

®

Technické údaje
Celková tloušťka [µm]
43 m:mm
Typ lepidla
syntetické Ks vnitřní balení/karton
Elongace při porušení [%] 150 Barvy
Nosič
PP

Velikosti a balení
66:48
6/36

Pro nejlepší výsledky.
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Nejdůležitější informace pro použití lepicích pásek tesa

®

Při používání samolepicích pásek je nutné
dodržovat některá pravidla.
Doporučujeme také provádět praktický
test lepivosti na požadovaném podkladu
před vlastním použitím pásky pro ověření
vhodnosti pásky.

Skladování

Nečistoty

Lepicí pásky skladujte na suchém místě
ideálně v obalovém kartonu a při pokojové
teplotě, nevystavujte přímému slunečnímu
světlu nebo mrazu. Vyvarujte se vysokých
teplot, urychlují stárnutí.

Chcete-li zajistit adekvátní slepení, musí být
plocha lepení suchá, bez prachu a mastnot.
Pokud si nejste jisti, doporučujeme provést
důkladné vyčištění pomocí průmyslového
čističe tesa 60040.
®

Pravidla pro vynikající výsledky
Pracovní teplota
■■ S
 amolepicí pásku je nutno pevně přitlačit Lepicí pásky lze používat (aplikovat a od-

Co je nutno mít na paměti, když vybíráte
lepicí pásku

k povrchu k dosažení správného přilnutí.
Zabráníte tím také nechtěnému slepení
pásky.
■■ Pásky sejměte po dokončení práce.
Čas nalepení pásky by se měl omezit na
nezbytné minimum.
■■ Sejměte lepicí pásky po zaschnutí barvy
– ale pokud možno před hloubkovým
zaschnutím.
■■ Pásky byste měli odlupovat pomalu
a rovnoměrně. Lepicí pásku nesmíte
strhnout z povrchu prudkým tažením.
■■ Lepicí pásky odlupujte v plochém úhlu
< 45° (viz grafika).

Volba lepicí pásky závisí na těchto
skutečnostech:
■■ jaký druh povrchu chcete chránit (např.
jeho stabilita a soudržnost, jak velkou
vyžaduje přilnavost, chemické a mechanické vlastnosti, zda je hladký, hrubý nebo
strukturovaný atd.)
■■ kde bude páska použita – zda unitř nebo
venku (s tím souvisí např. odolnost pásky
vůči teplotám, působení počasí či UV
záření)
■■ jak dlouho bude páska nalepena
■■ jaké práce budete vykonávat (např. běžné
malování nebo sádrování)

SPRÁVNĚ

lepovat) při teplotách od +5 °C do +40 °C.
Tyto teploty lze během aplikace překročit.
Kotouč lepicí pásky, který je studený nebo
příliš teplý, nechte přivyknout na okolní teplotu. To je potřeba mít na paměti zvláště při
ponechání lepicí pásky ve vozidle.
Je nezbytné, aby teplota byla nejméně +5 °C
při odlepování lepicích pásek. Lepicí složky
mohou být při nižších teplotách křehké, pak
bude obtížné odstranit lepicí pásky, může
dojít k zanechání zbytků.

NESPRÁVNĚ

Ideální úhel odstranění pásky je < 45° v plochém úhlu – ostrý úhel
přináší vyšší riziko zanechání zbytků.
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®

Testování a zkouška vhodnosti povrchu
Lepicí pásky se používají k ochraně různých povrchů a pro
vymezení pracovních oblastí venku a uvnitř.
Před nalepením pásky je nutno ověřit především stabilitu povrchu.
Jinak může dojít k jeho poškození, pokud není dostatečně pevný
a soudržný.
Mezi běžné testy patří:
■■ Vizuální kontrola
■■ Test otřením
■■ Test oškrábáním
■■ Test odtržení lepicí pásky / Test přilnavosti

Test odtržení lepicí pásky / Test přilnavosti
Stabilitu obvykle zkontrolujete testem odtržení lepicí pásky –
na skrytém místě lepené plochy nalepte cca. 10 cm lepicí pásky,
pevně přitlačte k povrchu a prudce odtrhněte.
Pokud není povrch po celé ploše stejný, například s oprýskanou barvou, je nutno provést test přilnavosti po dobu 24 hodin – jedině tak
spolehlivě odhadnete jaké vlastnosti pro daný povrchá má páska mít
(např. vyšší lepicí síla lepidla). Pokud dojde k poškození odtržením,
je nutno použít méně lepivé pásky.

Lepení na skleněné plochy
Pokud zakrýváte skleněné plochy, musíte
předem ověřit, zda na skle či okně není
nalepena ochranná fólie a zda-li je či není
opatřeno povrchovou úpravou.
Při používání maskovací fólie, samolepicích
pásek či při čištění skla vždy dodržujte
podmínky dané výrobcem skla, především
pak pro skla s vnější povrchovou úpravou
a pro jednopanelová bezpečnostní skla.
I když lepíte maskovací pásky na vnitřní
okenní tabule, je nutno používat lepicí
pásky odolné vůči UV záření (např.
tesa 4437).
®

Místo poškození

Problém

Lepicí páska, venkovní
použití

Při prudkém odtržení se páska trhá

Lepicí pásky/fólie snímejte pod plochým úhlem
< 45°

Na přímém slunci páska zanechává po
odstranění lepidlo

Používejte jen lepicí pásky / fólie odolné vůči UV

Páska vystavená přímému slunečnímu
světlu – lepidlo poškozeno ultrafialovým
světlem – použití lepicí pásky neodolné
vůči UV

Používejte jen lepicí pásky / fólie odolné vůči UV

Lepicí vrstva, vnitřní
použití

Řešení / Opatření

Pro nejlepší výsledky.
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Skleněné plochy

Příčiny a řešení problémů

Tipy a triky
Kovové plochy nebo umělý a přírodní kámen
Vlevo:
Lepení na anodizovaný hliník bez
zbytků lepidla.
Vpravo:
Barevné změny po použití lepicí
pásky na přírodní kámen.
Povrch je belgická žula leštěná
a matovaná.

Kovové povrchy
Měď, zinek a olovo jsou zvláště náchylné
k chemickým reakcím. Lepicí pásku je tedy
nutno používat jen po co nejkratší dobu.

Eloxované hliníkové povrchy
Zbytky mohou zůstat na profilech oken či
dveří nebo na žaluziích a kolejnicích s nižší
kvalitou anodizování. Zde doporučujeme
provést předem test inkoustem* i test lepení
na skrytém místě.

Umělý a přírodní kámen
Obvykle doporučujeme nelepit na přírodní
a umělý kámen. Může zde dojít k problémům
i při krátkodobém lepení. Jako ochranu
můžete použít zakrytí plstí, propustným
flísem nebo desky z dřevěných derivátů.

Příčiny a řešení problémů

Umělý a přírodní kámen

Eloxované
hliníkové povrchy

Kovové
povrchy

Místo poškození

Problém

Řešení / Opatření

Změna barvy na mědi,
zinku a olovu

Chemická reakce
způsobená lepidlem s lepicí
složkou

 oužívejte lepicí pásku jen na krátkou dobu v oblasti okraje
P
a s menší šířkou lepicí pásky
Nelepte celou oblast. Použijte propustný zakrývací materiál,
aby mohla unikat vlhkost a nedocházelo ke změně barev, např.
zakrývací látka

Stopa lepicí pásky na
povrchu

Znečištěný povrch

Vyčistěte celou oblast před lepením

Zbytky lepidla

Nízká kvalita anodizování
nebo oprýskání

P
 řed lepením proveďte test inkoustem*
Proveďte zkušební slepení
P
 oužijte jen vysoce kvalitní lepicí pásky, např. tesa 4334
®

Temné zbarvení na
nově položených
podlahových deskách

Vlhkost podložky nedosáhne k povrchu lepené plochy

Pokud je to možné, provádějte lepení až po zaschnutí flísu

Stopa pásky na
přírodním kameni
bez povrchové vrstvy
(např. belgická žula)

Silná pórovitost povrchu
kamene a vysoká přilnavost
všech složek lepidla

Nikdy nepoužívejte lepicí pásku
Poškození odstraníte pouze broušením
Možnost zakrývání pouze volně položeným flísem nebo plstí

Stopa pásky ve
spojích ploch
přírodního kamene
(např. mramor)

Spolu s páskou odstraníte
i spoje.

 oužití lepicí pásky se nedoporučuje, alternativní možnosti
P
zakrytí najdete výše

* Test inkoustu: Doporučujeme navlhčit anodizovaný a hliníkový povrch látkou namočenou v inkoustu.
Pokud po setření zůstanou na povrchu zbytky inkoustu, lze povrch považovat za nedokonale utěsněný.
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®

Dřevo, barvené a lakované
Vlevo:
Odlupování nedostatečně
zaschlé akrylové barvy.
Uprostřed:
Odloupnutá barva po nesprávném
použití silně lepivé pásky.
Vpravo:
Barva stržená ze starého
povrchu po použití silně
lepivých zakrývacích pásek.

Dřevěné plochy / Barvené / Lakované
Dávejte pozor zejména při práci na drsném
či povrchově zpracovaném dřevu. Nedostatečná síla dřeva, nedostatečně přilnavá stará
vrstva nebo nedostatečně zaschlá barva
může způsobit poškození při odstraňování
lepicích pásek.

UV odolné nátěry na lakovaných plochách
Na lakovaných plochách může dojít k
odlupování barvy (např. na schodech,
parketách atd.) po odstranění lepicích
pásek, jsou-li natřené UV odolnými
barvami, Doporučujeme pro to výrobky
tesa 4334, 4333.

Doporučujeme v tomto případě provést
zkušební lepení. Pokud si nejste jisti, použijte
pásku s menší přilnavostí (např. tesa 4333,
4334). Dodržujte doporučení výrobce barvy
při lepení vodou ředitelných akrylových
barev.
®

®

Příčiny a řešení problémů
Místo poškození

Řešení / Opatření

Prudce odtržená lepicí páska

Odtrhujte lepicí pásku pomalu v úhlu < 45°

Použita příliš lepivá lepicí
páska

 oužívejte jen střední až středně silné lepicí výrobky,
P
např. tesa 4334, 4333

Barva nezaschla do hloubky


Zkontrolujte
řádné zaschnutí podkladu
Pokud máte pochybnosti, použijte slabší výrobky
(tesa 4333, 4334)

®

®

Odlupování barvy

Nevhodné přilnutí staré
vrstvy, nevhodná příprava
práce (např. bez broušení,
nevhodný povrch)

 testujte stabilitu podkladu (např. test lepení). Není-li
O
dostatečně pevný: nová aplikace povrchové vrstvy

Prudce odtržená lepicí páska

Odtrhujte lepicí pásku pomalu v úhlu < 45°

Použita příliš lepivá lepicí
páska

Delší použití: tesa 4334
Krátkodobé použití (do 7 dní): tesa 4333
®

®

Pro nejlepší výsledky.
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UV odolné nátěry na
lakovaných plochách

Barvy / Laky

Odlupování barvy

Problém

Tipy a triky
Speciální povrchy
Přechody a hrany malby / Tapety
Na jemné povrchy, jako jsou tapety,
štukované profily nebo sádra, použijte
speciální, mírně přilnavé zakrývací
pásky, které lze sejmout bez přílišného
namáhání podkladu.

Příčiny a řešení problémů

Přechody a hrany malby / Tapety

Místo poškození

34

Problém

Řešení / Opatření

Poškození povrchu na hladkých
tapetách

Použita příliš lepivá lepicí páska

Doporučení: tesa 4333

Poškození barevné vrstvy, např.
disperzního nátěru

Nesprávně odstraněná lepicí páska
Použita příliš lepivá lepicí páska

 oužívejte jen mírně lepicí pásky:
P
tesa 4333
Dlouhodobé: tesa 4334

®

®

®

Poškození neopracovaných suchých
lišt (ze sádrovláknité desky nebo
sádrokartonu)

Nevhodná pevnost povrchu

Naneste základní nátěr na
sádrovláknité desky

Barva podtéká nebo se uvolní páska

Příliš nízká přilnavost na povrchu

Doporučení: tesa 4334

Nedostatečná přilnavost na lehce
strukturovaných plochách

Použita příliš slabá lepicí páska

Doporučení: tesa 4334

®

®

®

T

TES

Test pevnosti PVC na oknech pomocí
lepicí pásky tesafim :
®

Nalepte na okno, důkladně přitlačte
a pak prudce strhněte.

Zbytky PVC na pásce tesafilm

®

ukazují, že je povrch plastu již
opotřebován.

Plastové plochy
Plastové plochy výrazně stárnou vlivem podnebí a výkyvů
počasí. Nejčastěji se s tím lze setkat u plastových oken a dveří,
jejichž povrch tvoří křehké PVC. Během odstraňování pásky tak
může dojít k odloupnutí horní vrstvy. Stabilitu materiálu je tedy
nutno otestovat v tomto případě průhlednou páskou tesafilm .
Doporučujeme tyto plochy vyčistit nebo zcela zakrýt, aby
nedošlo k jejich poškození.
®

Příčiny a řešení problémů
Problém

Řešení / Opatření

Světlejší a tmavší
povrch po odstranění
pásky

Části povrchu oken byli
odstraněny s páskou při
odlupování

 epoužívejte sádrová pojiva PVC (může dojít k migraci
N
plastifikátoru)

Změny rýhovaného
povrchu - tzv. obrázky
duchů

Plochy poškozené vlivem
ultrafialového záření, ozonu
a výfukových plynů; náchylné jsou zvláště okna a dveře
v jihozápadní orientaci a
starší než 5 let

Jako obecné opatření doporučujeme:
1. Provést test lepicí pásky s průhlednou páskou tesafilm
2. Nezapomeňte, že na těchto plochách nelze dosáhnout
řádného slepení
3. Nabídněte jako další službu vyčištění profilů

®

Pro nejlepší výsledky.
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Plastové plochy

Místo poškození

Lepidla a čistidla ve spreji
Vlastnosti pro použití
Charakteristické vlastnosti

Výrobek Lepidlo ve spreji
Přemístitelné

Lepidlo ve spreji
Extra přilnavé

Lepidlo ve spreji
Trvalé

Odolnost vůči UV / Stárnutí

vysoká

střední

střední až vysoká

Voděodolnost

ano

ano

ano

Počáteční přilnutí

střední

velmi vysoké

vysoké

Teplotní odolnost

35 °C

80 °C,
krátkodobě 100 °C

cca. 60 °C

Rozpouštědlo

směs organických
rozpouštědel

benzín

benzín

Keramika

Korek*

Plasty

Kůže

Porcelán

Kámen

+

++

+

+

+

+

++

++

++

++

+

+

-

+

etylacetát

-

++

+

-

+

-

+

-

++

++

++

+

-

-

+

aceton

Lepidlo ve spreji Extra přilnavé

++

++

+

++

+

++

++

+

++

++

++

++

+

++

++

++

++

++

etylacetát

++ neomezené použití
+ omezené použití
- nevhodné

Papír

Buničitá
guma

Dřevo

+

++

Pěnový plast

Guma

+

++

Karton

Sklo

++

-

Kov

Textilie/Látky

+

Lepidlo ve spreji Přemístitelné

Fólie

Lepidlo ve spreji Trvalé

Plsť

Fotografie

Materiály pro použití
Skvrny lze
umýt pomocí
těchto
přípravků:

* Pro pevnější spoj naneste po zaschnutí druhou vrstvu lepidla.

Bezpečnostní pokyny
Lepidlo ve
Lepidlo ve
spreji
spreji
Extra přilnavé Přemístitelné

Symbol

F
F+
Xi
N

Vysoce hořlavé
Extrémně hořlavé
Dráždí
Nebezpečné pro životní prostředí
Dráždí oči.
Dráždí pokožku.
Dráždí oči, dýchací systém a pokožku.
Může způsobit přecitlivění kůže.
Jedovaté pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nežádoucí účinky ve vodním prostředí.
Škodlivé pro vodní organismy, může způsobit dlouhodobé nežádoucí účinky ve vodním prostředí.
Výpary mohou způsobit malátnost a nevolnost.
Uchovávejte z dosahu dětí.
Skladujte na chladném místě.
Nádobu udržujte pevně uzavřenou a na dobře odvětraném místě.
Nádobu skladujte na dobře odvětraném místě.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Nevdechujte plyn.
Nedotýkejte se pokožkou.
Zabraňte jejich kontaktu s pokožkou a očima.
Zabraňte kontaktu s očima.
V případě kontaktu s očima důkladně opláchněte dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
Nevylévejte do odpadu.
Zajistěte proti statickým výbojům.
Používejte vhodné rukavice.
V případě požáru haste pískem, oxidem uhličitým nebo práškovým hasicím přípravkem. Nikdy nepoužívejte vodu.
Při pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a předložte tuto nádobu nebo štítek.
Používejte jen v řádně větraných oblastech.
Tento materiál a jeho nádobu zlikvidujte na sběrném místě nebezpečného či speciálního odpadu.
Použijte vhodnou nádobu, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí.
Tento materiál a jeho nádobu je nutno zlikvidovat jako nebezpečný odpad.
Zabraňte úniku do životního prostředí. Viz speciální pokyny/bezpečnostní údaje.
Při pozření vypláchněte ústa vodou (pouze pokud je osoba při vědomí).

F

F+

Xi
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Extrémně
hořlavé

Dráždí

Odstraňovač
lepidla

60022

60023

60021

60042

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

N
Výrobky tesa jsou testované a ověřené kvalitní výrobky, které jsou trvale podrobovány přísné kontrole. Optimálních výsledků dosáhnete
při práci na suchých, bezprašných a nemastných površích a řádným stlačením lepených materiálů. Chcete-li zjistit, zda je lepidlo
vhodné pro požadované použití, doporučujeme nejprve otestovat na malé ploše. Jelikož nemáme žádný vliv na vaše pracovní podmínky
nebo vlastnosti různých druhů materiálu, nelze uplatnit reklamace na základě údajů v tomto katalogu.
®

Vysoce
hořlavé

Lepidlo ve
spreji
Trvalé

Nebezpečné
pro životní
prostředí

®

Odstranění lepicí pásky
Poznámky k odstraňování lepicích pásek:
Maskovací pásku odlepujte konstantní rychlostí od okraje
nátěru okamžitě po zaschnutí nátěru.
Sloupávejte v úhlu cca. 45°.
Pokud je obtížné sejmout lepicí pásku, která při venkovním
použití byla nalepena příliš dlouho, sloupávejte ji pomalu
a rovnoměrně, podle potřeby měňte úhel.
Může být vhodné zahřát pásku sušičem na vlasy.

Pokud nelze odstranit zbytky lepidla výše uvedeným způsobem,
doporučujeme použít rozpouštědla a následující postup:
Naneste technický benzín nebo silné rozpouštědlo
Nechte důkladně promočit
Seškrábejte zbytky plastovou stěrkou
Zbytky lepidla odstraníte hadrem namočeným v rozpouštědle
V každém případě doporučujeme provést test na skrytém místě, aby
nedošlo k poškození povrchu, protože barvy, laky, guma a plasty na
površích mohou reagovat s rozpouštědlem. Uvedená doporučení
však nejsou závazná z důvodu různorodosti podmínek.

Poznámky k odstraňování zbytků lepidla:
Pokud jste zakrývací pásku nepoužili správně, může se občas
stát, že zbytky zůstanou na povrchu nebo se pásky roztrhne při
sloupávání. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

Zajistěte dostatečné odvětrání při práci s rozpouštědly. Podle
potřeby používejte protiprachovou masku s filtrem A.
Dávejte pozor zejména na příslušné informace a varování výrobce.

	Zkuste vyčistit zbytky lepivou stranou pásky tesa .
	Pokud se to nepodaří napoprvé, opakujte tento postup
®

několikrát. Případně můžete použít pásku s vyšší lepivostí.

Příčiny a řešení problémů
Místo poškození

Řešení / Opatření

Na povrchu zůstávají zbytky lepidla, které lze
obtížně odstranit

 ezbírejte zbytky lepidla lepivou stranou pásky, použijte případně přilnavější
S
pásku. Pokud neuspějete: zbytky lepidla odstraníte technickým benzínem

Křehké lepidlo, trhá se, lepicí složka poněkud
zatvrdlá

1. Nahřejte sušičem vlasů a opatrně sloupněte.
Odstraňte zbytky podle předchozího popisu
2. Pokud to nelze: kartáčkem naneste technický benzín, nechte nejméně
1 minutu stát a opatrně seškrábněte plastovou stěrkou

Zatvrdlá samolepicí složka

 dstraňte zbytky podle popisu v oddíle 2. pomocí odstraňovače lepidla
O
tesa 60042 nebo případně univerzálním ředidlem
®

 . Technický benzín
1
2. tesa 60042 Odstraňovač lepidla
®

Pro nejlepší výsledky.
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Tipy a triky

Otestujte ostatní zbytky postupně pomocí
rozpouštědel nebo směsí

Podpora pro řemeslníky –
Nové prodejní nástroje pro profesionály a podnikání
Prezentační stojan*

Katalog produktů
Kompletní přehled
sortimentu.

Kapesní leták – rychlý
přehled výrobků
Základní sortiment tesa s
nejdůležitějšími informacemi
o výrobku na první pohled.
®

Poutač
Upoutejte
pozornost
zákazníků.
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of colors
– Hand-tearab
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– Transparent film
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– High thermal
conductivity
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Tape suitable
for specific
period indoors

Tape is compatible with water
and solvent
based paints
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Tape is
removable
without
residues

Tape for
colour coding
applications

Flameretardant

Recommended
temperature
range during
use

tesa 60950, 60951
Anti slip Tapes
– Suitable for all
applications in
which a secure
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grip under-foot
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Přehled výrobků pro rozhodování
Hlavní sortiment tesa s tipy
pro aplikaci a nejdůležitějšími
vlastnostmi výrobků.
®

Vzorky
Prodej nových produtků ze
sortimentu tesa Professional
podporujeme pomocí vzorků
těchto pásek s informačním
letáčkem o výrobku.
®

* Obrázky jsou ilustrační, prezentace a její složení se může
lišit podle sortimentu nabízeného v jednotlivých zemích.
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®

Navštivte stránky tesa!
tesa připravila webové stránky speciálně pro profesionály. Poskytneme
vám rychlý a ucelený přehled aktuální nabídky tesa pro profesionální
uživatele. Najdete zde také aktuální informace o nových výrobcích
a kampaních.
®

V sekci „Průmysl & Řemesla” najdete také odkaz na aktualizovaný
on-line katalog produktů s možností vyhledávání.

www.tesa.com/industry/deco

www.precision-mask.com

Podpora školení na místě:

tesa pořádá profesionální školení pro prodejce
a profesionální partnery pro informace o nejnovějších
výrobcích a aplikacích. Součástí školení je představení
produktů s reálnými ukázkami použití.

Pro nejlepší výsledky.
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Tipy a triky

®

Dvě silné produktové řady výrobků tesa – optimální výbava pro
všechny úkoly!
®

Nová řada pro permanentní a odnímatelné pokládání podlahových krytin a montáže

Nová řada maskovacích pásek tesa
pro rovné a přesné okraje nátěrů
a venkovní aplikace

®

Razítko distributora

Výrobky tesa potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Všechny informace a doporučení se
zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa SE nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití výrobků v konkrétních
situacích. Spotřebitel proto sám nese zodpovědnost za rozhodnutí o vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa . Pokud budete mít pochybnosti,
náš pomocný technický personál vám s radostí poskytne informace.
®
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ČESKÁ REPUBLIKA

tesa tape

tesa tape s.r.o.

Address:	Szabadság út 117.
H-2040 Budaörs, Hungary
Phone:
+36 23 814 111
Fax:
+36 23 814 101
www.tesa.com

Pekařská 14
CZ 155 00 Praha 5
Tel.:
+420 296 824 541
Fax:
+420 296 824 549
www.tesa-tape.cz
info.prague@tesa.com
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