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Informace o výrobku         10/95 

 

Popis výrobku / oblasti použití 

 

Páska č. 371 je univerzální páska na uzavírání krabic s biaxiálně orientovanou 

polypropylenovou nosnou vrstvou a konzistentním lepicím systémem citlivým na tlak, 

obsahujícím lepidlo hot-melt z kaučukové pryskyřice. Tato osvědčená konstrukce zaručuje 

spolehlivou funkci pásky v mnoha různých prostředích a aplikacích. 

 

Charakteristiky Přednosti Výhody 

* Biaxiálně orientovaná 

nosná vrstva ScotchPro™ 

z polypropylenu 

 

 

 

 

* Tavné lepidlo ze syntetické 

kaučukové pryskyřice 

* Přizpůsobivá nosná vrstva 

 

* Odolná proti trhání a 

štěpení okrajů 

 

* Odolnost proti oděru a 

vlhkosti 

 

* Okamžitě přilne k mnoha 

typům povrchů 

 

* Dobrá adheze k tuhé 

lepence 

* Konzistence všech rolí 

zvyšuje produktivitu 

s lepšími jednotkovými 

náklady 

 

 

 

 

* Spolehlivé uzavření 

 

Aplikace / funkční charakteristiky 

 

Páska 371 se používá zejména k uzavírání široké řady krabic. Nejlépe se aplikuje při pokojové 

teplotě. Nalepená páska 371 dobře plní svou funkci v rozsahu běžných teplot, které se typicky 

vyskytují při balení a skladování výrobků v přepravních a skladovacích prostředích. 

 

Doporučené dávkovací zásobníky 

 

Ruční:   H 180 E a TI 1756  

Poloautomatické: 3M-Matic 700a, 700r, 800a, 800af 



Páska Scotch™ 371 

 

 

Charakteristiky výrobku                       Průměrné hodnoty, zkušební metody 

AFERA 

 

Tloušťka nosné vrstvy:    28 m 

Celková tloušťka:     47 m 

Adheze k oceli:     4,0 N/cm 

Pevnost v tahu :     4,5 N/cm 

Poměrné prodloužení:    160 % 

Statická pevnost ve smyku:    4500 + min. 

Statická pevnost ve smyku na tuhé lepence:  dobrá 

 

Dodávané velikosti / barvy 

 

Šířka (mm):  12, 15, 19, 25, 38, 50, 75, 150 

Délka (m):  66, 100, 132, 660, 990 

Jádro:   76 mm 

Barvy:   hnědá, transparentní, bílá 

 

Skladovací podmínky 

 

Skladujte na čistém, suchém místě. Doporučuje se teplota 18 - 21°C a relativní vlhkost 40 -

 50 %. 

 

Omezení odpovědnosti 

 

Všechny údaje, technické informace a doporučení vycházejí ze zkoušek, které považujeme za 

spolehlivé, avšak nemůžeme zaručit jejich přesnost nebo úplnost. Před použitím našeho 

výrobku se ujistěte, zda je vhodný pro váš konkrétní způsob použití. Všechny otázky týkající se 

odpovědnosti v souvislosti s tímto výrobkem se řídí prodejními podmínkami, které podléhají 

platným zákonům. 

 

Divize maskovacích pásek a obalových systémů 

… 


