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3333    Scotchflex™  
UNIVERZÁLNÍ STAHOVACÍ PÁSKA PRO TRVALÉ I DOČASNÉ POUŽITÍ 
 
Popis 

3M™ Scotchflex je lehce ohebná, tenká stahovací páska  na principu suchého zipu. Je určená pro snadné a rychlé stahování 
a upevňování kabelů s libovolnou délkou opásání. Udrží velký mechanický tah na principu klasického suchého zipu s tím, 
že jí lze opět lehce rozebrat prostým odvinutím a znovu mnohokrát použít.  Nejsou zapotřebí žádné nástroje (kromě nože 
nebo nůžek na ustřižení potřebné délky). Používá se na svazkování a upevňování vodičů a kabelů, pro rozvody optických 
vláken, pro uchycení elektrických a elektronických součástek ale i pro čistě mechanické upevňování (předmětů v kufru 
osobního vozu, lyží apod.), a to jak pro trvalé, tak i pro dočasné aplikace. 

  

Vlastnosti a výhody 

- Nehrozí nebezpečí poškození kabelu při mechanickém 
  namáhání (nemá ostrou hranu)         

- Snižuje pracnost a tím i náklady na montáž 
- Díky tomu, že je lehce ohebná,  zjednodušuje se montáž  
   a rozšiřují se možnosti použití 

- Pro svou vysokou pevnost se hodí i na kabely 
  v kategoriích 5e a 6 

- Snadné upevnění, ale i  uvolnění a opětovné použití 

- Tenká konstrukce 

- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití 

- Bez perforace – lze ustřihnout libovolnou délku 

 

Technická data 

Materiál         …………………………...….polyuretan 

Pracovní teplota (trvalá) ................................. ……-10 °C to +80°C 

Tloušťka……………………….….………….0,85 mm 

Pevnost ve smyku (na spoji.)….…………> 750 g/cm2 

Síla k odlepení (kolmo na spoj)...……….>30 g/10 mm 

Barva……………………………… ……………černá 

Rozměry..……........................................20 mm x 10 m 

Průměr jádra……………………………………76 mm 

Odolná UV záření a vlhkosti 
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Důležité prohlášení  

 
Informace uvedené v této publikaci se zakládají na výsledcích testů, které považujeme za spolehlivé. Výsledky, 
jichž dosáhnete vy sami, se mohou od publikovaných lišit v závislosti na typu testu a na konkrétních 
podmínkách. Výsledky musíte sami vyhodnotit a rozhodnout se, zda výrobek vašim potřebám vyhovuje. Jelikož 
podmínky, za nichž se náš produkt používá, jsou mimo naši kontrolu a v mnoha případech se velmi liší, budou se 
nároky z titulu odpovědnosti za vady v případě poskytnutí záruky řídit vždy příslušnými záručními podmínkami 
společnosti 3M Česko, spol. s r.o., a dále příslušnými právními předpisy, tj. zákonem č. 513/1991 Sb., 
obchodním zákoníkem v platném znění. 
 
 
3M a Scotch jsou ochranné známky společnosti 3M. 
 
Pro více informací kontaktujte 3M. 
 
3M Česko, spol. s r.o. 

Electro & Communications 
V Parku 24 
148 00  Praha 4 
Tel.: 261 380 111 
Email: 3MCesko@3M.com 
Web: www.3M.cz 
 
 


