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TECHNICKÉ PARAMETRY 

VLASTNOSTI HODNOTA JEDNOTKA Test. metoda 

Tloušťka 0,025 mm PSTC-133 / 
ASTM D 3652 

Celková tloušťka 0,065 mm PSTC-133 / 
ASTM D 3652 

Pevnost v tahu 45 N/25mm PSTC-131 / 
ASTM D 3759 

Přilnavost k oceli 15 N/25mm PSTC-101 / 
ASTM D 3330 

Prodloužení při 
přetržení 

3 % PSTC-131 / 
ASTM D 3759 

Pracovní teplota  -30 až +120 °C - 
Aplikační teplota +10 až +40 °C - 
Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít 
pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své 
vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené 
použití. 
 
Klasifikace reakce na oheň v souladu s  
ČSN EN 13501-1+A1:2010, čl. 11 (DIN 4102, B1) 
Zkušební postup: 
ČSN EN ISO 11925-2:2011 Zkoušení reakce na oheň, 
ČSN EN 113238:2010 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň. 
 
Tato klasifikace platí pro následující aplikace konečného použití: 
Jako instalační páska na podklady na bázi dřeva a také jakékoliv podklady třídy 
A1 a A2-s1, d0 o jmenovité hustotě nejméně 372 kg/m³. 

 

Standardně dodávané rozměry 
Rozměr  
mm x m 

Balení v kartonu 
ks 

50x100 24 
75x100 16 

100x100 12 

 
Výrobce vlastní ISO 9001 

ANTICOR 302/1 
Samolepící hliníková páska 

VLASTNOSTI: 

Nosná vrstva: 

• Pevná hliníková fólie. 
Lepící vrstva: 

• Transparentní akrylátový lepící systém. 
Přeložka: 

• Modrá silikonována PE fólie (opačné řazení 
vrstev). 

Barva: 

• Stříbrná, přirozená barva hliníku. 

POPIS: 

• Modrá PE separační fólie, snadno 
recyklovatelná a šetrná k životnímu prostředí. 

• Hliníková fólie poskytuje vynikající odraz 
tepla a světla. 

• Výborná přilnavost lepidla i za chladného 
počasí. 

• Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí v 
interiéru i exteriéru.  

• Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému 
povrchu. 

• Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající 
parozábrana. 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: 

• Spojování izolačních panelů s hliníkovým 
povlakem. 

• Utěsňování ventilačních a klimatizačních 
rozvodů. 

• Spojování parozábran. 

• Maskovací páska. 

• Pásky skladovat 12 měsíců při teplotě +21°C a 
50% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření. 

• Aplikovat na čistý, odmaštěný a suchý povrch. 
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