
High Strength Tape 
Dvostransko lepilni trak High Strength Tape je zelo močan obojestranski lepilni trak, ki se lahko uporablja na 
vseh gladkih, trdih površinah, vključno s kovinami, plastiko, barvanimi in lakiranimi površinami.

Koda Naziv Oznaka Dimenzija 

34000 High Strength Tape HST6 
34117 High Strength Tape HST6 

6 mm x 15 m kolut 
6 mm x 7 m kolut 

34118 High Strength Tape HST9 
34119 High Strength Tape HST12 
34447 High Strength Tape HST12 
34120 High Strength Tape HST16 

9 mm x 15 m kolut 
12 mm x 7 m kolut 
12 mm x 15 m kolut 
16 mm x 7 m kolut 

34448 High Strength Tape HST16 
34121 High Strength Tape HST25 
34449 High Strength Tape HST25 
86384 High Strength Tape HST50 

16 mm x 15 m kolut 
25 mm x 7 m kolut 
25 mm x 15 m kolut 
50 mm x 15 m kolut 

Lastnosti in prednosti
• Kratkoročna ponovna namestitev - za natančno

pozicioniranje
• Visoka končna vezava - odlična alternativa lepilom
• Vrhunska oprijemljivost na nerjaveče jeklo, lakirano

jeklo, polikarbonat, akril, aluminij, dibond, steklo, GRP,
les, gladke zidne obloge, itd.

• Dobra prilagodljivost pri nizki temperaturi
• Visoka odpornost na vremenske razmere in kemikalije
• Po odstranitvi ne pušča ostankov
• Absorbira udarce in vibracije

Uporaba 
Dvostransko lepilni trak High Strength Tape je bil zasnovan za industrijske in avtomobilske aplikacije, 
ki vključujejo pritrjevanje na gladko, trdno podlago.
Avtomobilske aplikacije: odbijači, plastični profili, reklamne table delavnic, spojlerji, sprednji in zadnji 
žarometi, smerniki, tablice. Industrijske aplikacije: emblemi, ploščice z imeni, znaki, ogledala, sponke, 
varnostne označbe itd. Dvostransko lepilni trak se lahko uporablja v bolnišnicah, domovih za ostarele, 
vrtcih, šolah, nakupovalnih središčih, hotelih, podjetjih, ki proizvajajo reklamne napise, družbah za 
upravljanje premoženja, tehničnih oddelkih, itd.

Navodila za uporabo 
1. Očistite in razmastite obe površini z čistilom Acrysol ali Soft Surface Cleaner.
2. Odrežite primerno dolžino traku in ga namestite na eno površino. Poravnajte vse dele in narahlo pritisnite

skupaj.
3. Trak lahko ponovno poravnate, če je to potrebno, v 5 minutah.
4. Po ponovni poravnavi trdno pritisnite vse dele skupaj.
Polno moč lepilo doseže po 24 urah. Temperatura površine mora znašati približno 15°C, da se lepilni 
trak pravilno zalepi. 



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT 
(Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne 
izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. 
Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar 
podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za 
njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj 
namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli 
zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Poliuretanska pena visoke gostote 

Akril

Črna

7 do 15 m 

6 do 50 mm 

1 mm 

480 kg/m³ (ASTM D3574) 

12 mesecev 

3919 10 39 

Trak: 

Lepilni sloj: 

Barva: 

Dolžina: 

Širina: 

Debelina:

Gostota:

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC: 0 

Odstranitev pod kotom 900: 

~17.5N/cm 

~ 24.5N/cm 

~ 10.5N/cm 

Nerjaveče jeklo (20 minut)  

Nerjaveče jeklo (72 ur)  

Barvana površina (20 minut)   

Barvana površina (72 ur)   ~ 12.2N/cm 

~ 931 kPa 

Dinamična natezna trdnosti: 

Po 1 uri, alu - alu: 

Dinamična strižna trdnost: 

Po 1 uri, alu - alu:  

Raztezek: 

Prožnostni modul:

Odpornost na trganje: 

Natezna trdnost: 

Temperaturna odpornost:    

~ 717 kPa 

~275% ASTM D412 Die C 

~ 1410 kPa ASTM D3574 

~ 15 kN/m ASTM D624 Die C 

~3137 kPa ASTM D412 Die C 

-40ºC do 100ºC 
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