
Najlepší spôsob 

skladovania

Odporúčame pásky skladovať 
po dobu maximálne 6 
mesiacov (pásky s akrylovým 
lepidlom do 1 roka) pri 
teplote 15 až 25 °C, pri 
maximálnej vlhkosti 65%.

Pre maximálne priľnutie 
lepidla

Najlepšie metódy aplikácie

• Najlepší výsledok dosiahnete použitím lepiacej pásky pri 
teplotách nad 10 ° C a to na suchom a čistom povrchu
• Pri nižších teplotách používajte pásky polypropylénové s 
lepidlom zo syntetického kaučuku
• Pri vyšších teplotách používajte pásky polypropylénové s 
akrylovým lepidlom
• Pri aplikácii pásky mierne tlačte na odvíjač alebo samotnú 
lepiacu pásku
• Vyhnete sa zbytočnému naťahovaniu pásky, čím by mohlo 
dôjst k pretrhnutiu 

Kompletné 

zalepenie v 

tvare

písmena H 
pomocou 6 kusov
pásky. Je vhodné 
pre veľmi ťažké 
balenie s váhou 
nad 35 kg a pre 
dlhé transporty
a skladovanie.

Uzatváranie v 

tvare písmena 

U a L pomocou 
6 kusov pások.
Tento spôsob 
lepenia je 
vhodný do 
hmotnosti 35 
kg a pre dlhšie 
prepravy.

Lepenie v 

štýle

písmena U, 

ktoré je vhodné 

pre balíky do 

hmotnosti 20 

kg a pri krátkych

transportoch.

Rozhodujúca je:

• Hrúbka fólie: vyberte najsilnejšie fóliu pre tažké balenie

• Kvalita vonkajšieho povrchu balenia: skontrolujte, či páska dobre priľne k obalu

• Podmienky skladovania a prepravy: zmeny teploty, odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť voči 
vonkajším vplyvom

• Jednoduché použitie: rýchle, pohodlné a tiché odvíjanie.

• Estetika: pre prezentáciu vašej firmy, môžete využiť potlač pások

• Úroveň zabezpečenia alebo varovanie: vyberte si spevnenú pásku, varovnú, alebo rôzne silnú pre 

vaše potreby

Ako efektívne zalepiť 
krabice

Ako vybrať lepiacu 

pásku

3 typy lepidla
- Akrylové: trvalá 
priľnavosť, kryštalická 
priehľadnosť
- Prírodný kaučuk 
(solvent): silné a 
trvanlivé lepidlo, 
nezanecháva stopy
- Syntetický kaučuk 
(hotmelt): lepidlo, 
ktoré priľne na veľa 
produktov

5 typov fólií
- Polypropylénové pre 

tiché odvíjanie

- Polypropylénové

- PVC

- Papierové

- Na lepenie za mokra

Samolepiaca páska je zložená z fólie a lepidla. 
Hrúbka lepiacich pások je vyjadrená v 
mikrónoch (1/1000 mm)

Sprievodca 
výberom

lepiacej pásky

Sprievodca 
výberom

lepiacej pásky


