
Cello® lepicí pásky se používají k utěsnění hran, k ochraně 

dílů a určitých povrchových ploch, které jsou náchylné 

na poškození, nebo ke krytí spojů, švů a drážek.

Báze lepidla: akrylát   

Cello® lepící pasky
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CELLO® LEPICÍ PÁSKY

datový list

TECHNICKÁ DATA

hořlavost 

                                                                   

►splňuje fmvss 302, din 75 200

►iso 3795, rychlost hoření < 100 mm/min

►en 45545-2 splňuje hl 3 pro r1 + r7 + r17, hl 3 (alu-01 + alu-04)

►ece r-118, příloha 6, 7 a 8 splňuje (pur-01)

teplotní stabilita -40°c do +150°c 

-40°c do +200°c  (Cello® alu-01)

přilnavost / cpa-4.01 pevnost lepeného spoje na pozink. plechu: min. 20 n / 5 cm

propustnost vodní páry / iso 15106-3 zakrytí spojů a oříznutých okrajů s Cello® alu-01 zaručuje nepropustnost 

po celém hliníkovém povrchu

těsnost ►ece r-118, příloha 9: materiál odpuzuje paliva a maziva (pur-01) 

výhody ►vynikající přilnavost na různé druhy podkladových ploch

►velká flexibilita pro snadnou aplikaci kolem hran

►jednoduchá a rychlá a montáž

Cello® alu-01 Cello® alu-04

Cello® vlc-01 Cello® vl-53

Cello® pur-01
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CELLO® LEPICÍ PÁSKY

produkty popis tažnost / iso 9073-3

poměrné prodloužení při přetržení

síla přetržení / iso 9073-3

síla potřebná k přetržení materiálu

alu-01 reliéfní stříbrná hliníková páska s podkladovou

mřížkou pro zvýšení pevnosti

cca 4% min. 150 n

alu-04 hladká stříbrná hliníková páska s podkladovou

mřížkou pro zvýšení pevnosti

cca 2% min. 200 n

vlc-01 páska z černé netkané textilie s podkladovou

mřížkou pro zvýšení pevnosti

cca 25% min. 50 n

vl-53 páska z šedé netkané textilie s podkladovou 

mřížkou pro zvýšení pevnosti

cca 25% min. 400 n

pur-01 páska s černou fólií s podkladovou mřížkou

pro zvýšení pevnosti

cca 25% min. 50 n

Cello® hr 290 alg-04 oblepená lepicí páskou Cello® alu-04 Cello® 451 oblepená lepicí páskou Cello® vlc-01

ROZMĚRY

produkty tloušťky

[mm]

šířka 

[mm]

návin na roli doporučené šířky pásek 

pro utěsňování hran

alu-01 / alu-04

vlc-01 / vl-53

pur-01 

0,3 ± 0,1

0,9 ± 0,1

0,3 ± 0,1

40, 50, 60, 70 ± 2 33 m / role Tloušťka materiálu 10 mm » šířka pásky 40 mm

Tloušťka materiálu 20 mm » šířka pásky 50 mm

Tloušťka materiálu 30 mm » šířka pásky 60 mm

Tloušťka materiálu 40 mm » šířka pásky 70 mm

Jiné tloušťky na žádost.
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