
Xtreme Force Tape
Ojačan dvostranski trak z močnim in takojšnjim lepljenjem na gladke in hrapave površine. 

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86665 Xtreme Force Tape XFT 19 mm x 10 m kolut

Lastnosti in prednosti

• Izjemno velika moč - se ne odlepi
• Takojšnji oprijem - ni ga potrebno pritrditi s sponami ali držati na

mestu
• Ojačitvena mreža znotraj traku - se ne raztrga
• Za uporabo na večini površin, vključno PE, PP in porozne

površine - veže se na večinoma vse površine

Uporaba

Edinstven dvostranski trak z izjemno oprijemljivostjo na različne vrste podlag, kot so steklo, kovina, 
keramika, GRP, les, zidane in trdne umetne snovi, kot so polipropilen in polietilen.
Xtreme Force Tape je izjemno odporen na topila, kemikalije in UV žarke.

Aplikacije v avtomobilski industriji: odbijači, plastične stranske letvice pri vozilih, označbe in znaki delavnic, 
spojlerji, različna svetlobna telesa, luči, itd.
Industrijska uporaba: emblemi, imenske ploščice, znaki, ogledala, končne letve, razstavne plošče, senzorji, 
varnostne oznake itd. Lepilni trak je primeren za uporabo v bolnišnicah, domovih za ostarele, vrtcih, šolah, 
nakupovalnih središčih, hotelih, podjetjih, ki izdelujejo znake, podjetjih za upravljanje premoženja, različnih 
tehničnih oddelkih itd.

Navodila za uporabo

1. Obe površini lepljenja očistite in razmastite s KENT Acrysol ali KENT Soft Surface Cleaner.
2. Odrežite primerno dolžino traku in ga najprej namestite na podlago, ki se najtežje veže, pri čimer zagotovite 100%

stik ter močno pritisnite.
3. Odstranite zaščitno oblogo. Ne dotikajte se izpostavljene lepilne površine traku, saj to poslabša delovanje.

4. Poravnajte dele, ki jih lepite in jih trdno pritisnite na svoje mesto.



Tehnične informacije

Splošne informacije

Osnovni material: Sintetična guma

Ojačitveni material:                 Poliestrska tkanina

Material zaščitne obloge:        Polipropilen

Barva: 

Širina:

Dolžina:

Debelina: 

Rok uporabe: 

Prozorna

19 mm

10 m

0,80 mm (trak: 0,73 mm) 

12 mesecev

Tarifna številka: 3919 10 80

Natezna trdnost:    70 N/25mm

Lepilna trdnost:           Odprta stran traku : 55 N/25 mm

Prekrita stran traku (pod oblogo): 40 N/25 mm 

Dosežena končna moč:       24 ur

Raztezek pri pretrganju: 30 %

Temperaturna odpornost:  -40°C do +50°C

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, ShowgroundRoad, 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 vsepredhodno 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

mailto:KENTsales.UK@kenteurope.com
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