Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

OBOJSTRANNE LEPIACE PÁSKY
Poli-mount - obojstranne lepiaca penová páska
označenie

šírka

19mm
25mm

Poli-mount

návin

cena za ks pri odbere

50m
50m

5 a viac ks

1-4ks

13,65
18

14,62
19,38

►obojstranne lepiaca biela penová páska špeciálne vyvinutá na ťažko namáhané spoje
►vynikajúca prispôsobivosť na kaučukovo-živicovej báze s extrémne vysokou priľnavosťou
a odolnosťou v strihu
►1,1mm (lepidlo+nosič), 85µm (krycia vrstva)
►minimálna aplikačná teplota +10˚C, prevádzková teplota -40 až 80˚C (krátkodobo +90˚C)

IF567 - PET obojstraná lepiaca páska
označenie

IF567

0,22mm

šírka

návin

Cena za kotúč

25mm

50m

10,2

►PET/polyesterová páska s modifikovaným akrylovým lepidlom
►Vhodná pre lepenie veľmi náročných povrchov a aplikácií. Vysoká lepivosť a odolnosť ,
voči UV a poveternostným vplyvom, ideálna na lepenie v exteriéri a interiéri.
►Lepí plasty, kov, hliník, laminovaný papier, PVC plachty, sklo a iné.
►Transparentná farba, červená krycia MOPP folia

IF117 23 - Transferová beznosičová páska
označenie

IF11723

0,24mm

šírka

návin

Cena za kotúč

25mm

50m

10,2

►Páska nemá nosič, lepidlo je vystužené sieťkou
► špeciálne silné akrylové lepidlo na kotúči
► Teplota odolnosti od -30˚C do +100˚C. Odolná voči UV, stárnutiu, vlhkosti,
ideálna pre lepenie v exteriéri.
► transparentná farba, vhodná pre lepenie PVC banerov, skla, textilií, plastov...

3M™ VHB obojstranné pásky
označenie

šírka

návin

6mm
6mm

33m
33m

cena za ks

VHB 4910
VHB 4611

INFO TEL.
INFO TEL.

►VHB 4910 - transparentná akrylátová pena s uzavretými pórmi a vysokou hustotou.
Ideálna na lepenie materiálov ako sklo, polykarbonát a plasty.
Dokonalý výkon a estetika pri výrobe značenia.
►VHB 4611 - tmavosivá akrylátová pena s uzavretými pórmi.
Odolná voči vysokým teplotám a procesom pri nanášaní práškových farieb
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OBOJSTRANNE LEPIACE FÓLIE A HÁRKY
Fastape 361 obojstranne lepiaca fólia
označenie

Fastape 361

šírka

návin

100cm

50m

cena za bm pri odbere rol a viac

INFO TELEF.

►obojstranne lepiaca fólia s polypropylénovým nosičom, jednostranne krytá
►lepidlo - permanentné syntetické
►75µm (lepidlo+nosič), 70µm (krycia vrstva)
►aplikačná teplota +10˚C
►prevádzková teplota -40˚C až +55˚C
►Materiál sa dodáva len na objednávku v minim. Množstve 1 rolka, nie je trvale skladom

Polyester obojstranne lepiaca fólia s krycím papierom

označenie

Polyester RIT OS

šírka

návin

100cm

50m

cena za bm pri odbere rol a viac

1-49m

3,92

4,54

►obojstranne lepiaca fólia s polyesterovým nosičom, obojstranne krytá
►lepidlo - akrylové, permanentné
►12µm - transparentný polyesterový nosič
►aplikačná teplota +5˚C
►prevádzková teplota -30˚C až +120˚C

Polyester obojstranne lepiace hárky s polyesterovým nosičom

označenie

rozmer

cena za ks pri odbere
500ks a viac

Polyester RIT OS

70x100cm

2,77

100-499ks

1-99ks

2,96

3,19

►obojstranne lepiaca fólia s polyesterovým nosičom, obojstranne krytá
►lepidlo - akrylové, permanentné
►12µm - transparentný polyesterový nosič
►aplikačná teplota +5˚C
►prevádzková teplota -30˚C až +120˚C

Gum Twin - obojstranne lepiace hárky s papierovým nosičom
označenie

Gum Twin

rozmer

cena za ks pri odbere

50x100cm

INFO TELEF.

►obojstranne
lepiaci papier
60µ
obojstranne
krytý
►lepidlo - supertack,
akrylové
s m,
vysokou
priľnavosťou
►aplikačná teplota +10˚C
►prevádzková teplota -30˚C až +100˚C
►určené pre interiérové aplikácie
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SAMOLEPIACE SUCHÉ ZIPSY
3M samolepiace suché zipsy Scotchmate (háčiky a sľučky)

označenie

farba

lepidlo

tepl.rozsah

šírka

cena za bm

SJ 3526 Scotchmate protikus SJ3527

čierna,biela syntet.kaučuk

-30až+70˚C

25mm

INFO TEL.

SJ 3527 Scotchmate protikus SJ3526

čierna,biela syntet.kaučuk

-30až+70˚C

25mm

INFO TEL.

SJ 3571 Scotchmate protikus SJ3572

čierna,biela syntet.kaučuk

-30až+70˚C

25mm

INFO TEL.

SJ 3572 Scotchmate protikus SJ3571

čierna,biela syntet.kaučuk

-30až+70˚C

25mm

INFO TEL.

SJ 3526 Scotchmate - páska s háčikmi, samolepiaca, veľmi vysoká trvalá lepivosť. Na väčšinu materiálov.
protikus SJ 3527
SJ 3527 Scotchmate - páska so sľučkami. V spojení so SJ 3526 možno rozoberať až 50 000x. Nosič: nylon
SJ 3571 Scotchmate - zaručuje spoľahlivý výkon v celej rade extrémnych teplôt a prostredia. Vhodné aj pre
použitie v exteriéri. Protikus SJ 3572.
SJ 3572 Scotchmate - vysoká lepivosť, lepidlo akrylové, nosič: nylon, teplotná odolnosť až +90˚C.

3M samolepiace suché zipsy Dual-Lock (plastové hríbiky)
označenie

SJ 3540 Dual-Lock
SJ 3541 Dual-Lock protikus SJ3542
SJ 3542 Dual-Lock protikus SJ3541
SJ 3550 Dual-Lock
SJ 3560 Dual-Lock
SJ 4570 Dual-Lock

farba

lepidlo

čierna

kaučuk

tepl.rozsah

-30až+70˚C

25mm

šírka

cena za bm

INFO TEL.

čierna

syn.kaučuk

-30až+70˚C

25mm

INFO TEL.

čierna

syn.kaučuk

-30až+70˚C

25mm

INFO TEL.

čierna

akrylát.VHB

-30až+90˚C

25mm

INFO TEL.

transpar.

akrylátové

-30až+90˚C

25mm

INFO TEL.

transpar.

300LSE

-30až+90˚C

25mm

INFO TEL.

Samolepiace suché zipsy
Dual-Lock
Keď sa samolepiaci suchý zips Dual-Lock pritisne k sebe, stovky "hríbikov" sa navzájom uzamknú.
Počuteľné "prasknutie" signalizuje, že príchytka je uzavretá. Dobrá pevnosť v ťahu umožňuje nahradiť
nevzhľadné mechanické príchytky pri mnohých aplikáciách. Samolepiaci suchý zips Dual-Lock môže
stokrát odopnúť a zase zapnúť.
SJ 3540 Dual-Lock
"kus a protikus je rovnaký", 40 hlavičiek na cm². Vynikajúca odolnosť proti vlhkosti. Vhodné na
väčšinu kovov, umelých hmôt ( včetne povrchov opatrených náterom z práškových plastov,PE a PP)
Vysoká lepivosť. Liner biely.

SJ 3541 Dual-Lock
62 hlavičiek na cm². Krátke, polguľaté hlavičky na samolepiacej páske. Spoj možno
ľubovoľne rozoberať. Biely ochranný papier. Nosič: polyolefín. Materiál je dostupný len na objednávku.

SJ 3542 Dual-Lock
26 hlavičiek na cm². Možno kombinovať s Dual Lock SJ3541. Spoj je možné mnohokrát rozoberať.
Biely ochranný papier. Nosič:polyolefín. Materiál je dostupný len na objednávku.

SJ 3550 Dual-Lock
"kus a protikus je rovnaký", 40 hlavičiek na cm². Vynikajúca odolnosť proti vlhkosti, UV žiareniu
a zmäkčovadlu vo vynile. Vhodné na väčšinu kovov a mnoho umelých hmôt, nevhodné na povrch
opatrený náterom z práškových plastov, PE a PP. Liner:červený.

SJ 3560 Dual-Lock
"kus a protikus je rovnaký", 39 hlavičiek na cm². Akrylátové lepidlo, vysoko transparentné,
odolné voči UV žiareniu a zmäkčovadlám.
Vhodné hlavne pre lepenie na akrylátové sklo. Červený ochranný papier. Nosič: polyolefin

SJ 3570 Dual-Lock
"kus a protikus je rovnaký". Výnimočná malá hrúbka - po uzavretí 1,7mm. Dokonale priľne k takmer
a zmäkčovadlu vo vynile. Vhodné na väčšinu kovov a mnoho umelých hmôt, nevhodné na povrch
je dimenzovaným typom suchého zipsu s použitím pre výstavníctvo, interiéry, informačné tabule
v obchodoch alebo v nábytkárstve.

str.58
ceny sú uvedené bez DPH

objednavky@kikaspol.eu

tel:0907 516 045, 0911 516 045

