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Průhledné nalepovací proužky CommandTM
Všeobecný popis

Průhledné nalepovací proužky Command jsou páskové
proužky vysokou účinností, citlivéna tlak, navržené průhlednou roztahovatelnou zadní částí, která umožňuje čisté
odstranění ze všech povrchů bez poškození, přičemž velmi
dobře drží na mnoha různých typech povrchů. Nalepovací
proužky se dají rychle instalovat, aniž by tomu byly zapotřebí další pomůcky.
Produktová řada Command zahrnuje háčky, věšáky,
sponky organizéry, které jsou navrženy tak, aby spolu adhezivními páskami Command plnily dekorační organizační
potřeby doma nebo kanceláři.

Specifikace pásky

Typ filmu
Typ lepidla
Průměrná tloušťka (bez krycí vrstvy)
Barva
Uvolňovací páska

Typické fyzikální
vlastnosti
a charakteristika
účinnosti

Poznámka: Níže uvedené technické informace a údaje by měly být
považovány pouze za reprezentativní nebo typické a neměly by se
používat pro účely specifikace.
Přilnavost (ASTM D-3330)
2,7 kg/na šířku (58 N/100mm)
Statická pevnost ve smyku
1000 g při 22 °C
(ASTM D-3654)
Teplotní odolnost
10 °C až 40 °C
Odolnost vůči ultrafialovému záření
Nedoporučuje se přímé
vystavení ultrafialovému záření
Trvanlivost
24 měsíců od data výroby
při skladování v originálních
kartonech při teplotě 21 °C
a relativní vlhkosti 50 %

Polyetylén
Pryž
0,035 cm
Průhledná, transparentní
0,007 cm, bílý papír s modrým
potiskem

Dostupné
velikosti

Šířka a délka
pásky

Délka háčku

Mini
Malá
Střední
Velká

1,27 cm x 2,99 cm
1,58 cm x 4,6 cm
1,58 cm x 6,98 cm
1,90 cm x 9,27 cm

1,4 cm
1,9 cm
1,9 cm
1,9 cm

Délka lepící vrstvy –
strana u zdi
Délka lepící vrstvy –
strana u objektu

Šířka a délka
lepící vrstvy
(strana u zdi)
1,27 cm x 1,55 cm
1,58 cm x 2,69 cm
1,58 cm x 5,08 cm
1,90 cm x 7,36 cm

Šířka a délka
lepící vrstvy
(strana u objektu)
1,27 cm x 1,55 cm
1,58 cm x 2,17 cm
1,58 cm x 4,56 cm
1,90 cm x 6,85 cm

Délka
háčku

Šířka pásky
a lepící vrstvy

Délka pásky

Vlastnost
Adhezivní pásky citlivé na tlak

Výhoda navíc
Skvěle drží
Přilne k velkému množství
různých povrchů
Rychle a snadno se instalují
Nejsou zapotřebí nástroje
Technologie napnutí a uvolnění Snadné odstranění
Čisté odstranění z většiny
povrchů bez poškození
Zadní film
průhledný
Transparentní a nenápadný
vzhled na většině povrchů
tenký
Ideální pro montování u
nízkých profilů
Háčky a věšáky
Průhledné tvarované plastové, Určeno k držení předmětů ve
užitkový a dekorativní styl
váhovém rozmezí 220 g do
3,4 kg
Sponky
Tvarované plastové s uzávěrem Bezpečně drží předměty
s průměrem do 1,27 cm
Dózy
Tvarované plastové navržené
Umožňuje ukládání tak, aby
tak, aby byly elegantní a přitom nebylo nápadné, bezpečně drží
odolné
předměty o váze až 1,8 kg

Montáž:

Výhoda
Vysoká přilnavost
Široká přilnavost

1. Nejlepší pro HLADKÉ POVRCHY. OČISTĚTE povrch pomocí technického alkoholu, jemně otřete
a nechte uschnout. Nepoužívejte čistící prostředky pro domácnost. ODDĚLTE proužky.
2. Odstraňte ČERNOU pásku ze strany, která bude u zdi a umístěte pásku do požadovaného místa.
Na 30 sekund PEVNĚ PŘITISKNĚTE po celé délce pásky.
3. Odstraňte MODROU krycí vrstvu a na pásku přiložte háček. Ujistěte se, že k háčku je dobrý přístup pro případné budoucí odstranění.
4. Po dobu 30 sekund PEVNĚ PŘIDRŽTE po celé délce háčku. Než na háček něco zavěsíte, počkejte
hodinu.

Odstranění (dbejte pokynů na obalu):

1. NIKDY pásku nepřitahujte k sobě.
2. Držte pásku jemně tak, abyste zabránili přichycení prstů k háčku. NETLAČTE sponku proti zdi.
3. TÁHNĚTE DOLŮ PODÉL ZDI MINIMÁLNĚ 15 cm, dokud se páska neoddělí od zdi.
DŮLEŽITÉ: V případě, že pokyny nejsou pečlivě dodržovány, může dojít k poškození!
UCHOVEJTE POKYNY pro případ potřeby odstranění bez poškození nebo navštivte command.com

Poznámky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Určeno pouze pro použití s háčky, sponkami a dózami značky Command
Nepoužívejte u tapet
Nemusí se přilepit k vinylovým povrchům
NEPOUŽÍVEJTE u starožitností, dědictví nebo jiných cenných nebo nenahraditelných předmětů
NEVĚŠTE předměty nad postel
Na jeden předmět, který chcete zavěsit, používejte pouze jeden háček
Aplikujte na povrchy o teplotě nad 10 °C
Při teplotě nad 40 °C může lepidlo změknout a ztratit přilnavost
Není vhodné k použití na přímém slunci
Není vhodné pro vlhké prostředí
Nepřilepí se ke špinavému, zaprášenému nebo mastnému povrchu
Pokud chcete použít na čerstvě natřený povrch, počkejte minimálně 7 dní
Nedoporučuje se používat na holé dřevo nebo porézní nenatřený povrch
Schopnost udržení zavěšeného předmětu se snižuje, pokud dojde k zátěži dříve než hodinu po
lepení
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