
 

 

TECHNICKÝ LIST 
Kód: 48507640 

Velikost balení: blistr 1,5 m x 19 mm 
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Popis výrobku 

CEYS BLUE TAPE je extra silná oboustranná instantní 

samolepicí páska určená k upevňování plochých 

předmětů na svislé plochy dlaždic. 

Páska je obzvláště vhodná do prostředí s vysokou 

vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně apod. 

Páska vyrovnává mírné nepravidelnosti povrchů. 

Páska strukturu „uzavřených mikrobuněk“, která vytváří 

bariéru proti vlhkosti, díky níž je zaručeno, že je fixace 

bezpečná a dlouhotrvající. 

 

Technické vlastnosti 

Popis: Povrchová úprava bílá 

Viskozita: role 1,5 m x 19 mm 

Tloušťka pásky: 1 mm 

Tepelná odolnost: -5 až +80 °C. 

Maximální pevnost: 24 hodin 

Mechanická pevnost: 3 cm pásky / 1 kg 

 

Použití 

Připevňování dekorativních předmětů, věšáků, plakátů, 

rámů, zrcadel apod. 

• Nedoporučuje se na drsné nebo silně porézní 

podklady. 

• Nedoporučuje se na nelnoucí, křehké nebo 

rozpadající se povrchy. 

• Nedoporučuje se pro svislé spoje těžší než 5 kg. 

Materiály 

 
➢ Dlaždice 
➢ Kamenina 
➢ Keramické dlaždice 
➢ Zrcadla 

➢ Mramor 
➢ Kov 
➢ Plasty* 
➢ Sklo 

 

* Není vhodný na polyetylén (PE), polypropylén 
(PP) nebo teflon® (PTFE). 

 

Návod k použití 

Příprava povrchu: 

Povrchy určené k lepení musí být čisté a suché, zbavené 

všech nečistot, prachu a mastnoty. 

Doporučuje se plochu odmastit alkoholem. 

Aplikace: 

Pásku odviňte (přitom se snažte nedotknout se lepivé 

vrstvy prsty) a uložte ji na požadované místo. 

Pásku přilepte a silně přitiskněte, aby dokonale přilnula. 

Vhodným řezným nástrojem sestřihněte na požadovanou 

délku. 

Stáhněte modrý ochranný film. 

Tlakem obě plochy spojte. 

K přilepení zrcadel: 

 

Velikost zrcadla cm pásky 

10 cm x 25 cm 25 cm 

25 cm x 50 cm 105 cm 

50 cm x 50 cm 210 cm 

 

Rozpouštění a čištění 

Chcete-li odstranit přilepenou pásku, odtrhněte ji a zbytek 

odstraňte acetonem. 

 

Skladování 

Přípravek uchovávejte v původním uzavřeném balení v 

suchu a chladnu za teploty v rozmezí 5 – 25 °C. Za těchto 

podmínek je doba použitelnosti výrobku minimálně 60 

měsíců. 

Blue Tape 
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Datum vytvoření: 

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich 

současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti.  

Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost 

výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost 

odpovědnost. 

Bezpečnostní doporučení 

Není zdraví škodlivý pro člověka. Splňuje směrnici RoHS 

a nařízení REACH. Není klasifikován podle GHS. 

Tímto potvrzujeme, že výrobek vyhovuje definici 

předmětu podle nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, a 

že, jak je uvedeno v pokynech ECHA (Evropské agentury 

pro chemické látky) pro vypracovávání bezpečnostních 

listů, není při jeho uvádění na trh zapotřebí bezpečnostní 

list. 

Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti 

výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel. 

 


