
E-40-I Samolepiaca páska na presahy fólie

OTTOTAPE E-40-I
Prekrytie

Technický list

Charakteristika: ▪ Jednostranná lepiaca páska bez rozpúšťadiel
▪ Páska zo sulfátového papiera, dá sa deliť trhaním
▪ Hrubá lepiaca vrstva (220 g/m²)
▪ Teplota spracovania až do -10 °C
▪ Veľmi vysoká priľnavosť (adhézia) aj na drsných podkladoch
▪ Odolná voči starnutiu
▪ Takmer úplne odolný voči vlhku

Oblasti aplikácie: ▪ Na trvale vzduchotesné tmelenie v súlade so smernicami DIN 4108-7
▪ Prekryvové spájanie parotesných zábran a izolačných materiálov podľa smerníc DIN EN 4108-7
▪ Lepenie spojov na drevené panely
▪ Nevhodné na sauny a bazény

Dôležité informácie: Parotesné zábrany / blokovače pary a izolačné materiály musia disponovať dostatočnou vnútornou
silou, inak budú mať slabú znesiteľnosť záťaže kvôli oddeľovaniu vrstiev.

Technické vlastnosti: Celková šírka [mm] 60 
Dĺžka kotúča [m] 40 
Šírka držiaka [mm] 0,36 
Množstvo lepidla [g/m²] 220 
Šmyková odolnosť v spojoch na oceli podľa normy DIN EN 1943 pri ploche zlepenia 625 mm² [N] 6 
Odolnosť proti odlupovaniu v spojoch na oceli podľa normy DIN EN 1939 pri šírke vzorky 25 mm [N] 35 
Ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy SD [m] ~ 22 
Odporúčaná teplota spracovania od/do [°C] + 18 / + 35 
Tepelná odolnosť od/do [°C] - 40 / + 80 
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 24 
Farba žltý 

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obrátte na OTTO-
CHEMIE.
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Informácie o aplikácii:

Aplikovateľný na: PE, PP, PVC, ABS, papier, kartón, tkanina, molitán, drevo
Príprava: Povrch a parotesné zábrany musia byť udržiavané, suché, čisté a bez prachu a mastnoty.
Podklady nesmú odpudzovať lepidlá.
Pásku treba chrániť pred namáhaním vlhkosťou, v opačnom prípade môže dochádzať k jej odlepovaniu.
V takých prípadoch odporúčame výrobok OTTOTAPE D 25 I.
Páska má veľmi dobrú priamu priľnavosť na polyetylénové fólie. V závislosti od použitého rúna sa môže
konečná priľnavosť vytvoriť až po 24 h.
Aplikácia:
- Lepiace valčeky musia byť po celý čas chránené proti kontaminácii
- Laterálna ochranná fólia musí byť celý čas na valčekoch. Tie vždy skladujte v pôvodnej škatuli.
- Odstráňte abhezívny papier z pásky a prilepte ho do stredu. Uistite sa, že parotesné bariéry sa
prekrývajú o aspoň 10 cm.
- OTTOTAPE D-40-I musí byť lepená bez napätia a bez hrudiek a zároveň sa musí silno trieť

Balenie:
Šírka

Objednávacia
jednotka
(ObJ)

Obalová
jednotka (OJ)

Obj.
kód

60 mm 1 kotúč 40 m 8 kotúčov po 40 m E-40-l

Likvidácia: Zvyšky produktu možno zlikvidovať ako zmesné plasty spolu s komerčným odpadom. Obaly (lepenka,
fólia) sú cenné materiály, a preto by mali byť odovzdané na recykláciu.

Informácie o záruke: Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a
skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo
našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom
liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojeníi s týmto technickým  listom (napr. servisný
popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné
vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom
liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako
potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle
technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je
pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ
zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy
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možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné
obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všoebecné
podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky
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