
Lepicí páska Scotch™ 389  
Vodotěsná barevná tkaninová páska  

Popis  Lepicí páska Scotch™ 389 je hustá tkaninová páska potažená vrstvou 

polyetylénu, která je k dostání v devíti různých barvách, hodící se pro 

velké množství aplikací v průmyslu.  Kromě velmi vysoké trvalé 

přilnavosti a dobré adaptibilitě je tato lepicí páska ručně odtržitelná.  

Použití  Lepicí páska Scotch™ 389 může být použita k maskování, značení, 

spojování, vyztužování a opravování, lepení a scelování kobercových 

krytin, jakož i k utěsňování spár a klimatizačních kanálů. Teplotní 

odolnost činí v případě 70°C více než jednu hodinu.  

Výhody  Odolnost vůči deformacím, snadné odtržení rukou, dobrá odolnost vůči 

vodě, vysoké prodloužení při přetržení, k dostání v mnoha barvách, 

velmi dobrá okamžitá přilnavost, dobrá trvalá přilnavost, velmi dobrá 

lepivost na velkém množství povrchů.  

Využití  Snadné maskování v ohybech, snadná manipulace, použití ve spojení s 

vlhkostí, vysoká pevnost, dobrý kontrast na různých površích, lepí 

okamžitě, žádné uvolňování z povrchů, univerzální použitelnost.  

Charakteristiky lepící pásky*  389  
Lepidlo  zesítěné lepidlo na bázi gumy a pryskyřice  

Materiál nosiče  Nosič s vrstvou polyetylénu  

Tloušťka (mm)  0,260 mm AFERA 4006  

Barva  černá, hnědá, červená, bílá, stříbrná, olivová, žlutá, tmavě a světle modrá  

Lepivost k oceli  22,5 N/25 mm AFERA 4001  

Pevnost proti přetržení:  200 N/25 mm AFERA 4004  

Rozpínání: 6% AFERA 4005  

Teplotní odolnost:  70°C  
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Dobrých výsledků lze dosáhnout v případě použití lepící pásky Scotch ™ 389 při různých teplotách / 

dobách prodlevy na různých površích. Pro stanovení způsobilosti lepící pásky Scotch™ 389 ve vašem 

individuálním procesu by měly být provedeny testy.  

Dodací data  389  
Délka rolí (m)   
Standard  

50  

Šířka rolí (mm)  na požádání  

Skladování Lepicí pásku uchovávejte na čistém a suchém místě. Teplota 

21°C při vlhkosti vzduchu 50% % umožňuje nejdelší trvanlivost. 

* Důležité upozornění:   

Výše uvedené údaje představují naše současné empirické hodnoty a nemají být přebírány do specifikací. Prověřte laskavě sami před použitím 

našeho produktu, zda se, i s ohledem na možné aplikačně účinné vlivy, pro vámi plánovaný účel použití hodí. Veškeré otázky záruky a ručení 

za tento produkt se jsou dány našimi příslušnými kupně smluvními ustanoveními, pokud zákonné předpisy nepředpokládají něco jiného.  

3M a Scotch jsou značky společnosti 3M 

Company.  

Informace o výrobku: 
3M Česko, spol. s r.o. 
V Parku 2343/24 
148 00 Praha 4 
Česká republika 
Tel.: +420 261 380 111 
Fax: +420 261 380 110 


