
ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá 
Tel.: +420 596 718 915 

http://www.anticor.cz  e-mail: anticor@anticor.cz 

I n s t a l a č n í  p á s k y 

 

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vydání 1/2018 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

VLASTNOSTI HODNOTA JEDNOTKA 

Tloušťka nosiče Al 0,015 mm 
Tloušťka nosiče PET 0,012 mm 
Celková tloušťka 0,060 mm 
Pevnost v tahu 80 N/25mm 
Přilnavost k oceli 12 N/25mm 
Prodloužení při přetržení 20 % 
Pracovní teplota  -30 až +120  °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. 
 
Výrobek splňuje nařízení směrnice RoHS a Reach 
 

 

Standardně dodávané rozměry 
Rozměr  
mm x m 

Balení v kartonu 
ks 

48x50 24 
75x50 16 

 
Anticor Bohemia s.r.o. vlastní certifikát ISO 9001 

ANTICOR 371 
Samolepící hliníková páska krytá PET 
fólií, bez přeložky.  

VLASTNOSTI: 
Nosná vrstva: 

 Vnější vrstva - polyetyléntereftalát (PET) 
tl. 0,012mm. 

 Druhá vrstva - hliníková fólie tl. 0,015mm. 
Lepící vrstva: 

 Transparentní vysoce kvalitní akrylátový 
lepící systém, zajišťuje trvalé spojení a 
těsnění. 

Barva: 

 Stříbrná, přirozená barva hliníku. 

PŘEDNOSTI: 

 Páska bez přeložky ulehčuje práci.  

 Laminát je vysoce odolný proti poškození 
a protrhnutí, přitom se dá snadno dělit 
bez nástroje, stejně jako běžná hliníková 
páska.  

 Velmi dobrá přilnavost k nerovnému 
povrchu, neodlepuje se ani při nízkých 
teplotách. 

 Vysoká odolnost proti UV záření a 
stárnutí.  

 Vynikající odolnost proti vlhkosti, 
vynikající parozábrana. 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: 

 Těsnící, spojovací a maskující páska pro 
klimatizace, ventilaci a tepelnou techniku, 
jak pro vnitřní i venkovní použití.  

 Spojování izolačních panelů s hliníkovým 
povlakem, spojování parozábran. 

 Perfektní pro opravy v chladírenském 
průmyslu.  

 Aplikovat na čistý, odmaštěný a suchý 
povrh při teplotě +10 až +40 °C. 

SKLADOVÁNÍ: 

 Výrobek skladujte na suchém, větraném 
místě, v původních obalech, chráňte před 
přímým slunečním zářením a před 
mechanickým poškozením. 

 Doporučená teplota pro skladování: od  
-5 do +40 °C.  
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