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CABLE PROTECTION TAPE
Ochranná textilní páska pro elektrické svazky a vodiče

Objednací kódy:

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoká kvalita použitého materiálu

• Profesionální vzhled, jednoduchá 
aplikace

• Teplotní odolnost -40 °C až +105 °C

• Účinná ochrana před mechanickým 
poškozením

• Oblíbená metoda „završení“ oprav 
elektroinstalace

• Vhodné pro interiér i exteriér

Aplikace:

CABLE PROTECTION TAPE je ochranná textilní páska pro elektrické svazky a vodiče. Používá se ve všech odvětvích 
průmyslu k dodatečné ochraně elektrických svazků i samostatných vodičů před mechanickým poškozením. Eliminuje 
možné chyby způsobené např. nesprávnou manipulací obsluhy při demontáži spotřebiče za účelem provedení opravy 
či technické kontroly, zamezuje oděru a následnému poškození elektrických svazků a vodičů v případě jejich kontaktu 
s nechráněnými ostrými díly (např. volné svazky drátů autorádia pod palubní deskou, svazky v motorovém prostoru, 
apod.). Dokonale přilne k povrchu a vždy vytvoří profesionální vzhled místa opravy. Vzhledem k širokému rozsahu teplotní 
odolnosti (-40 °C až +105 °C) je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru. 

POZOR: páska neslouží jako náhrada elektrická izolace.

Název Sklad. kód Balení Obsah Obj. číslo

Cable Protection Tape CPT Role 19 mm x 10 m R 34025
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Nosič PET

Lepidlo Kaučuk

Barva (vizuálně) Černá

Tloušťka (celkově) 0,3 mm

Šířka 19 mm

Délka 10 m

Lepicí síla 5,9 N/cm

Pevnost v tahu 35 N/cm

Prodloužení do přetržení 15 %

Teplotní odolnost -40 °C až +105 °C

Doporučená aplikační teplota +10 °C až +49 °C

Dosažení maximální lepicí síly >24 hod

Technické údaje:

Návod na použití:

1. Povrch svazků nebo vodičů musí být čistý, zbavený prachu a suchý.

2. Pásku pevně napněte a napnutou ji postupně namotávejte na svazky nebo vodiče s 1/3 přesahem.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Skladování:

Na suchém místě při teplotách T= +10 °C až +30 °C. Doba použitelnosti min. 12 měsíců.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití 
každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku 
jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285  02 Suchdol u  Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com


