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Co naleznete v našem katalogu? 

 

Katalog obsahuje základní přehled jednostranných a oboustranných lepicích pásek, 

ochranných fólií a tvarových samolepicích výseků. 

 

U jednotlivých produktů naleznete informace o použití, dostupných rozměrech a barvách. 

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme telefonicky, elektronicky nebo je naleznete 

na internetových stránkách a eshopu, kde jsou obrázky, podrobnější popis, přesné rozměry, 

technická dokumentace, dostupnost a cena. 

 

Protože existuje nepřeberné množství druhů lepicích pásek, není v našich silách všechny 

uvést v tomto katalogu. Budete-li mít zájem o jinou pásku, kontaktujte nás, rádi Vám 

pomůžeme a poradíme s výběrem vhodného produktu.  

 

 

LAGA Borohrádek s.r.o.    Internetové stránky:  www.laga.cz 

Jiřího z Poděbrad 162    Informace:   info@laga.cz 

517 24 BOROHRÁDEK    Objednávka výseků: vyseky@laga.cz 
 

 

Telefonní kontakt 

+420 494 381 229  kancelář LAGA 

+420 494 377 889  fax 
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Firma LAGA vznikla v roce 1992 se zaměřením na dovoz jednostranných a oboustranných 

lepicích pásek, obalových materiálů, vázacích pásek PP, PET, folie. Postupným rozvíjením 

se firma zaměřila na zpracování lepicích pásek: 

 

 řezání (slitting) 

 převíjení (rewinding) 

 výroba tvarových výseků (die cutting) z lepících i nelepících materiálů 

 laminování různých materiálů lepicími páskami 

 

Pro převíjení a laminování materiálu slouží speciální linka „Slitting & Rewinding“, kde 

odvíjení, řezání a navíjení probíhá současně ve velké rychlosti a přesnosti. Pro řezání 

a navíjení slouží čtyři řezací stroje a pro výrobu tvarových lepicích výseků disponujeme 

dvěma rotačními stroji, jedním horizontálním strojem a gilotinou. 

 

Průběžně, dle možností rozšiřujeme výrobní prostory, v současné době produkujeme zboží 

na ploše 2100 m2. 

 

 

 

Hlavním cílem naší firmy je rychle reagovat a dodávat kvalitní produkty 

a servis v co nejkratším termínu a to, jak pro sériovou, tak zakázkovou výrobu. 

Pásky řežeme od 2 mm, disponujeme širokým výběrem materiálů a vyrobíme 

výseky libovolného tvaru. 
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Tvarové výseky 
 

Tvarové samolepící výseky vyrábíme z jednostranných i oboustranných lepicích pásek. Díky 

více než 22 letům praxe je umíme vyseknout ze široké škály materiálů různých vlastností 

(tvrdost, tloušťka i barva). Disponujeme velkým množstvím nástrojů a jsme schopni 

navrhnout tvar výseku přesně podle zákazníkových požadavků a představ.  

 

Naše produkty nacházejí uplatnění v automobilovém, elektrotechnickém, strojírenském 

i nábytkářském průmyslu. 

 

Vlastní proces tvarových samolepicích výseků probíhá nalaminováním silikonového papíru 

nebo fólie na lepicí pásku, dále se provede buď násek, nebo výsek a požadovaný tvar se 

navine zpět na roli, nebo zůstane v nějakém formátu volně. Tvarové samolepící výseky 

vyrábíme na horizontálním stroji - do tloušťky 10 mm, rotačním stroji - do tloušťky 3 mm 

a gilotině. 
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Výseky s fingerliftem  

 

Fingerlift se může aplikovat téměř u jakéhokoliv druhu oboustranné lepicí pásky, ať už se jedná 

o pěnovou, polypropylenovou nebo polyesterovou. Fingerlift slouží především k usnadnění 

manipulace s lepicími páskami a výseky.  

 

Fingerlift je v podstatě: ,,zobáček,, nosného papíru (lineru), kde není lepidlo. Lepidlo je odstraněno 

od okraje lineru (nosného papíru) v šíři podle požadavků zákazníka nebo u výseků, dle jeho tvaru. 

Specializujeme se, jak na výseky - linky, tvary, tak i fingerlift v celé dálce lepicí pásky (návin 50m). 

 

Použití: 

Z nosného papíru odstraníme výsek, který nalepíme na požadované místo. Výsek je stále kryt 

linerem s fingerliftem. Při závěrečné montáži jednoduše odstraníme pomocí fingerliftu liner a slepíme 

finální produkt. 

 

Výhodou je především rychlá, přesná, čistá, bezpečná a efektivní práce. 

 

  

  

Tvarové lepicí výseky 
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Tvarové lepicí výseky 

Fixační lepící kolečka extra, průměr 30mm/4000 ks 

 

Vyrobena z materiálu: 

- S 3120 (šedá) 

- S 3162 (šedá)  

- S 3159 (šedá, černá, zelená, červená, černá)  

Nepromokavá silná páska povrstvená lepidlem citlivým na tlak. Kolečka jsou vyseknuta ve dvou 

řadách vedle sebe, nalaminována na silikonovém papíru a navinuta do role v počtu 4000 ks. Barevné 

provedení šedé. 

          

Aplikace Výhody 

maskovaní vynikající vodotěsné vlastnosti 

označování výborná přilnavost a pevnost 

fixace dokumentů, fotek, 

obálek 

dobré vlastnosti při nízkých 

teplotách od -20 až 80 °C 

upevnění kabelů a vodičů snadná odstranitelnost 

     

 

 

Fixační lepící čtverečky 25mm x 25mm/2000 ks 

 

Vyrobeny z materiálu S 3162, jedná se o nepromokavou textilní pásku povrstvenou lepidlem citlivým 

na tlak. Lepící čtverečky jsou vyseknuty v jedné řadě, nalaminovány na silikonovém papíru a navinuty 

do role v počtu cca 2000 ks. Barevné provedení je šedé. 

 

 

Aplikace Výhody 

maskovaní vynikající vodotěsné vlastnosti 

označování výborná přilnavost a pevnost 

fixace dokumentů, fotek, obálek dobré vlastnosti při nízkých teplotách 

od -20 až 80 °C 

upevnění kabelů a vodičů nepromokavý textilní materiál 

k přepravním boxům, paletám dobré vlastnosti při nízkých teplotách 
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Fixační lepící kolečka standard zelená, průměr 20 mm/2.140 ks 

 

Fixační lepící kolečka vyrobená z materiálu LGA 3159, jedná se o nepromokavou textilní pásku 

povrstvenou lepidlem citlivým na tlak. Lepící kolečka jsou vyseknuta v jedné řadě nalaminována na 

silikonovém papíru a navinuta do role v počtu cca 2.140 ks. Barevné provedení je zelené. 

 

 

Aplikace Výhody 

maskovaní vynikající vodotěsné vlastnosti 

označování výborná přilnavost a pevnost 

fixace dokumentů, fotek, obálek dobré vlastnosti při nízkých teplotách 

od -20 až 80 °C 

upevnění kabelů a vodičů nepromokavý textilní materiál 

k přepravním boxům, paletám dobré vlastnosti při nízkých teplotách 

 

Fixační lepící kolečka, průměr 50 mm/415 ks 

 

Lepící kolečka vyrobená z materiálu Tesa® 4657, jedná se o vysoce kvalitní akrylovou textilní pásku. 

Nosič je vyroben z bavlněné tkaniny, lepidlo z přírodního kaučuku. Lepící kolečka jsou vyseknuta 

v jedné řadě nalaminována na silikonovém papíru a navinuta do role v počtu cca 415 ks. Barevné 

provedení je šedé. Nejčastěji se používá pro trvalé zakrývání výrobních otvorů v automobilovém 

průmyslu a maskování při průmyslovém lakování. 

 

 

Aplikace Výhody 

tepelně odolné maskování při 

výrobě vozidel a strojů 

 

odstranitelná bez zanechání zbytků 

lepidla i po vystavení vysoké teplotě 

trvalé venkovní i vnitřní zakrývání 

otvorů 

 

vysoce odolná proti stárnutí 

(umožňuje trvalé aplikace) 

maskování okenních přírub 

 

vysoká odolnost proti rozpouštědlům 

maskování při elektrostatickém 

práškovém lakování 

 

možnost opakovaného 

horkovzdušného sušení 

 

Tvarové lepicí výseky 
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Fixační lepící kolečka, průměr 10 mm/16.430 ks 

 

Fixační lepící kolečka vyrobená z materiálu LGA 3159, jedná se o nepromokavou textilní pásku 

povrstvenou lepidlem citlivým na tlak. Lepící kolečka jsou vyseknuta čtyřřad nalaminována na 

silikonovém papíru a navinuta do role v počtu cca 16.430 ks. Barevné provedení je červené. 

 

Aplikace Výhody 

maskovaní vynikající vodotěsné vlastnosti 

označování výborná přilnavost a pevnost 

fixace dokumentů, fotek, obálek dobré vlastnosti při nízkých teplotách 

od -20 až 80 °C 

upevnění kabelů a vodičů nepromokavý textilní materiál 

k přepravním boxům, paletám dobré vlastnosti při nízkých teplotách 

 

Podlahové značení L 

 

Samolepící značky 180 x 180 mm pro označení místa na palety ve skladových prostorách. Značky jsou 

vyrobeny z velice kvalitního PVC. Tloušťka 170 µm. Zadní strana je překryta vrstvou silného adhesivního 

lepidla. 

 

 

Aplikace Výhody 

označení míst na palety ve 

skladech 

nápadné barevné řešení pro 

upoutání pozornosti 

 snadné, rychlé a čisté 

připevnění 
 

Tvarové lepicí výseky 
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Pěnový obdélník 200mmx220mm 

 

Obdélník je vyroben z oboustranné pěnové pásky s nosičem z  polyetylenové pěny a lepidlem 

z akrylátu LGA 217. Ochrannou vrstvu tvoří modrá PP folie. Tloušťka pěny je 1,0 mm a hustota  

67 kg/m3.  Vyznačuje se vysokou lepivostí a stárnutí odolným  

lepidlem. Teplotní odolnost od -30°C až do +80°C. Páska je  

vhodná pro všeobecné montážní aplikace na různé povrchy 

(kov, papír, dřevo, sklo, apod.). Obdélník je nalaminován na  

silikonovém papíru a vyseknut  

tak, že je volně ložen. 
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Laminování 
 

Laminování je proces, při kterém se nanáší laminační lepidlo na nejrůznější materiály: textil, koženka, 

guma, koberce, polystyren, PVC, silikonovaný papír apod. Laminujeme do šířky 2300 mm, materiál 

navineme na roli nebo do různých formátů (desky, lišty apod.) 
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Řezání pásek 
 

Řezání pásek provádíme z již vyrobených log rolí o různém návinu a délky do 1600 mm na 

speciálních strojích s jedním nebo dvěma noži.  

 

Pásky řežeme od šíře 2 mm do 1600 mm, na dutince o průměru 75 mm. Tolerance rozměru 

je 0,1mm. Maximální řezaný průměr je 350 mm. Předností tohoto stroje je elektronické řízení 

řezané šířky pásek, což zrychluje celý proces řezání. 
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Jednostranně lepicí pásky          BALÍCÍ PÁSKY 

Balící páska hnědá LGA5231H 

Balící pásky plní funkci základního obalového a  fixačního 

materiálu ve všech oblastech průmyslu.  

Používá se k ekologickému uzavírání kartonů. 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

25mmx66m 72 hnědá/trans. 

48mmx66m 36 hnědá/trans. 

48mmx990m 6 hnědá/trans. 

 

Materiál nosiče: BOPOP film 

Druh lepidla: syntetický kaučuk 

Tloušťka nosiče: 0,025 mm 

Celková tloušťka: 0,045 mm 

 

 

 

Balící páska Tesapack 4280 

Balící pásky plní funkci základního obalového a  fixačního 

materiálu ve všech oblastech průmyslu.  

Používá se k ekologickému uzavírání kartonů. 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

25mmx66m 72 hnědá/trans. 

48mmx66m 36 hnědá/trans. 

75mmx66m 24 hnědá/trans. 

48mmx990m 6 hnědá/trans. 

 

Materiál nosiče: PP folie 

Druh lepidla: syntetický kaučuk 

Celková tloušťka: 43 µm 

 

 

Balící PVC páska LGA350 

Vhodná pro široké spektrum použití – k balení, barevnému značení 

apod. Lze ji aplikovat i při nižších teplotách. Má velmi dobrou 

přizpůsobivost na nepravidelné povrchy. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

12mmx66m 96    modrá/žlutá 

19mmx66m 60    modrá/žlutá 

25mmx66m 48    modrá/žlutá 

50mmx66m 24  modrá/žlutá 

 

 

Balící filamentová páska LGA1210 

Jednostranně lepicí páska křížkově vyztužená sklolaminátovými 

vlákny na průhledném polypropylenovém nosiči. Má dobrou 

podélnou i příčnou pevnost v tahu. Používá se k pevnému 

svazování, k balení kartonů s těžkým obsahem, fixaci zboží na 

paletě během přepravy. Je možné ji použít jako výztuhu hran 

a rohů kartonů a zabránit, tak jejich poškození. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

25mmx50m 72 transparentní 

50mmx50m 36    transparentní 

75mmx50m 24 transparentní 

100mmx50m 18 transparentní 

 

Materiál nosiče: PVC film 

Druh lepidla: přírodní kaučuk 

Celková tloušťka: 0,058 µm 

Barva: modrá, žlutá 

Teplotní odolnost: 60 °C 

 

 

Materiál nosiče: polypropylenová folie 

Druh lepidla: syntetický kaučuk 

Celková tloušťka: 0,110 mm 

Teplotní odolnost: 60 °C 
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Jednostranně lepicí pásky         MASKOVACÍ PÁSKY 

Krepová páska voděodolná LGA154 

Jednostranně lepicí páska z voděodolného oranžového 

krepovaného papíru. Vyznačuje se dobrou lepivostí a nezanechává 

stopy po lepidle. Lze ji snadno trhat rukou. Používá se jako krycí 

páska určená pro aplikace maskování v autolakovnách 

a automobilovém průmyslu. 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

9mmx50m 132 oranžová 

15mmx50m 78      oranžová 

19mmx50m 60 oranžová 

25mmx50m 48 oranžová 

30mmx50m 42 oranžová 

38mmx50m 30 oranžová 

48mmx50m 24 oranžová 

75mmx50 18 oranžová 

100mmx50m 12 oranžová 

 

Krepová páska do 80°C LGAK80Y 

Jemně krepovaná papírová maskovací páska. Vyznačuje se 

výbornou lepivostí na různé povrchy, je lehce trhatelná a po 

aplikaci nezanechává stopy lepidla. Vhodná především pro použití 

v autolakovnách.  

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

25mmx50m 72  žlutá 

30mmx50m 60          žlutá 

50mmx50m 36 žlutá 

75mmx50m 24 žlutá 

100mmx50m 18 žlutá 

 

Materiál nosiče: impregnovaný 

krepový papír 

Druh lepidla: přírodní kaučuk 

Celková tloušťka: 0,125 mm 

 

 

 

 

 

Polyesterová páska do 220°C 50600 

Vyznačuje se vysokou teplotní odolností, až do 220°C. Je 

vhodná k maskování pro práškové lakovny. Páska se lehce 

aplikuje, je lehce snímatelná a nezanechává zbytky lepidla na 

podkladu ani nepoškozuje lepený povrch. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

7mmx66m 132 zelená 

10mmx66m 132        zelená 

15mmx66m 78 zelená 

20mmx66m 60 zelená 

25mmx66m 48 zelená 

30mmx66m 36 zelená 

40mmx66m 30 zelená 

50mmx66m 24 zelená 

100mmx66m 18 zelená 

 

Materiál nosiče: voděodolný 

krepovaný papír 

Druh lepidla: přírodní kaučuk 

Celková tloušťka: 0,130 mm 

Teplotní odolnost: +80 °C 

 

 

 

 

 

Krepová páska Tesa 4323 

Jemně krepovaná papírová maskovací páska s přírodním 

kaučukovým lepidlem. Je vhodná pro všeobecné použití: 

maskování, držení, těsnění, upevňování, lehkých užitkových 

balení apod. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

25mmx50m 72 žlutá 

30mmx50m 60          žlutá 

50mmx50m 36 žlutá 

100mmx50m 18 žlutá 

 

Materiál nosiče: jemně 

krepovaný papír 

Druh lepidla: přírodní kaučuk 

Celková tloušťka: 125 µm 

 

 

 

 

 

Materiál nosiče: polyester 

Druh lepidla: silikon 

Celková tloušťka: 0,080 mm 
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Materiál nosiče:  

Druh lepidla:  

Celková tloušťka: 

 

 

 

 

 

 

Materiál nosiče: textilie 

potažená akrylátem 

Druh lepidla: přírodní kaučuk 

Celková tloušťka: 310 µm 

 

 

 

 

 

 

Jednostranně lepicí pásky          TEXTILNÍ PÁSKY 

Textilní páska LGA3159 

Voděodolná, lehce se přizpůsobí nerovným povrchům, 

odolává nízkým teplotám, aplikační teplota od 0°C do +60°C. 

Výhodou je její vysoká lepivost a pevnost. Používá se ke 

krátkodobému maskování, utěsňování, vyztužování, fixaci, 

ochraně atd. 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

25mmx10m 60 černá, zelená, 
stříbrná 

48mmx10m 54 černá, zelená,  
stříbrná 

25mmx50m 48 černá, zelená, 
stříbrná 

48mmx50m 24 černá, zelená, 
stříbrná 

75mmx50m 18 černá, zelená, 
stříbrná 

100mmx50m 18 černá, zelená, 
stříbrná 

 

Textilní páska LGA971 

Voděodolná, lehce se přizpůsobí nerovným povrchům, odolává 

nízkým teplotám, aplikační teplota od 0°C do +60°C. Výhodou 

je její vysoká lepivost a pevnost. Používá se ke krátkodobému 

maskování, utěsňování, vyztužování, fixaci, ochraně atd. 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

25mmx50m 48         stříbrná 

48mmx50m 24         stříbrná 

75mmx50m 18         stříbrná 

100mmx50m 18         stříbrná 

 

 

 

Materiál nosiče: polyetylénem 

laminovaný syntetický textil 

Druh lepidla: syntetický kaučuk/ 

umělá pryskyřice 

Celková tloušťka: 0,165 mm 

 

 

 

 

 

Tesaband 4651 

Jednostranná textilní páska, díky své pevnosti je vhodná pro 

téměř každou aplikaci. Má vysokou přilnavost na drsné 

povrchy, vynikající pevnost v tahu, lze ji snadno odtrhnout 

podélně i příčně. Tato páska je velmi pružná. Používá se k 

vázání a upevňování těžkých trubek a profilů, krytí při vrtání 

děr a jiných otvorů, dále pak vzduchotěsné a trvalé těsnění 

potrubí, ochrana ostrých hran, atd. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

50mmx50m - černá/stř/červ 

 

 

Textilní páska S3302 

Páska je z nepotažené bavlněné textilie v šedé barvě. Vhodná 

k ochraně povrchů, maskování, svazkování, označování, fixaci 

apod. Aplikační teplota 0°C až +60°C. Snadno se přizpůsobí 

nerovným povrchům. Má výbornou lepivost. Je odolná a pevná. 

Lehce popisovatelná. 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

25mmx50m 48         šedá 

48mmx50m 24         šedá 

75mmx50m 18         šedá 

100mmx50m 18         šedá 

 

 Materiál nosiče: nepotažená 

bavlněná textilie 

Druh lepidla: kaučuk 

Celková tloušťka: 0,25mm 
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Tesaband 4657 

Jedná se o velmi odolnou pásku, která se nejčastěji používá pro 

trvalé zakrývání výrobních otvorů a k maskování při 

průmyslovém lakování. Páska je odstranitelná bez zanechání 

zbytků i po vystavení vysoké teplotě. Vysoce odolná stárnutí 

a rozpouštědlům. Používá se pro tepelně odolné maskování, dále 

pak pro opakované horkovzdušné sušení. Trvalé venkovní 

i vnitřní zakrývání otvorů, maskování při elektrostatickém 

práškovém lakování, částečné maskování během aplikace 

impregnačního čidla. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

19mmx50m - stříbrná 

25mmx50m - stříbrná 

 

  

Jednostranně lepicí pásky        

Materiál nosiče: textilie potažená 

akrylátem 

Druh lepidla: teplem aktivovaný přírodní 

kaučuk 

Celková tloušťka: 290 µm 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetická páska  

Páska je opatřena samolepící vrstvou polyesterové pásky, která 

je tvořena transparentním nosičem z polyesteru a vysoce 

přilnavým akrylátovým lepidlem. Snímatelná krycí vrstva je 

z červené MOPP folie. Používá se pro velmi jednoduchou údržbu 

maloobchodních výstavních ploch. Upevňování tištěných 

materiálů nebo POS expozic na ocelových konstrukcích. 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

12,7mmx106m - - 

25,4mmx101m - - 

 
 

PVC páska 2721 

Nabízíme pásky v několika barvách (černá, červená, zelená, bílá, 

žlutá, modrá, černožlutá, červenobílá) a šířích (25 mm, 50 mm, 

75 mm, 100 mm). 

Výstražné, vytyčovací nebo značkovací lepicí pásky jsou 

speciálně vyvinuté pro použití na podlahové značení. Pomocí 

nich se značí zóny v průmyslových, montážních nebo výrobních 

halách, tělocvičnách, dílnách, na schodech nebo ve firmách. 

Označují se s nimi výrobky nebo nebezpečné plochy. Předností je 

dlouhá životnost, je velmi pevná, elastická, voděodolná, 

nehořlavá a snadno odstranitelná – nezanechává zbytky lepidla. 

Její lepící vrstva přilne k nejrůznějším povrchům. Aplikace je 

rychlá, jednoduchá a čistá. Odolává proti velkému zatížení 

a přetržení. 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

100mmx33m 18 viz. 

50mmx33m 36 viz. 

 

Materiál nosiče: měkké PVC 

Druh lepidla: kaučuk 

Celková tloušťka: 0,160 mm 
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Polyflex 234  

Jednostranně lepicí páska s nosičem z polyethylenu a lepidlem ze 

syntetického kaučuku. Je voděodolná, má dobrou lepivost 

i pevnost, UV odolnost, vysokou počáteční lepivost, mechanickou 

odolnost, pásku lze aplikovat i na hrubé povrchy, je ručně 

trhatelná a lze ji odstranit bez zanechání stop lepidla. Tato páska 

je speciálně navržena pro maskování oken a dveří během 

stavebních úprav, opravy fóliovníků, opravy smršťovacích fólií. 

Pásku lze použít pro maskování, svazování, spojování a různé 

opravy. Vhodná především pro venkovní použití. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

48mmx50m 24 červená/bílá 

72mmx50m 16 červená bílá 

 

Polyflex 133  

Jednostranně lepicí páska s nosičem z polyethylenu a lepidlem 

ze syntetického kaučuku v bílé a červené barvě. Je voděodolná, 

má dobrou celkovou i počáteční lepivost a pevnost, je teplotně 

odolná od 0°C až + 70°C. Pásku lze aplikovat i na hrubé povrchy, 

je ručně trhatelná. Lze ji odstranit bez zanechání stop lepidla. 

Je speciálně navržena pro opravy a slepování PE folií a plachet, 

výztuhy PE nebo PVC částí. Základní ochrana různých povrchů, 

dočasné maskování. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

48mmx50m 24 červená/bílá 

72mmx50m 16 červená bílá 

 

Opravná lepicí páska na plasty a sklo LGAS1433 

LGAS1433 je jednostranně lepicí páska s nosičem z polyetylenu 

a lepidlem na bázi akrylátu. Barva pásky je transparentní zelená. 

Tloušťka pásky je 0,150 mm. Protažení do přetržení +/- 300 %. 

Použitý materiál zajišťuje voděodolnost, výbornou lepivost 

i pevnost. Teplotní odolnost pásky je od -15°C až po +70°C. Páska 

je UV stabilní. Produkt je speciálně navržený pro opravy 

a slepování foliovníků (PE folií), výztuhy PE nebo PVC částí, opravy 

skleníků, vhodná je také pro aplikace na venkovní plasty. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

19mmx50m -         stříbrná 

25mmx50m -        stříbrná 

50mmx50m -         stříbrná 

 

Jednostranně lepicí pásky        POLYETHYLENOVÉ PÁSKY 

Materiál nosiče: PE film 

Druh lepidla: syntetický kaučuk 

Celková tloušťka: 0,190 mm 

 

 

 

 

 

 

Materiál nosiče: PE film 

Druh lepidla: syntetický kaučuk 

Celková tloušťka: 0,180 mm 

 

 

 

 

 

 

Materiál nosiče: PE folie 

Druh lepidla: akrylát 

Celková tloušťka: 0,150 mm 
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Jednostranně lepicí pásky         OCHRANNÉ FOLIE 

Ochranná fólie na hliník a nerez LGAC20 

Je určena k ochraně povrchů proti mechanickému poškození 

a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace. 

Není vhodná na měděné povrchy. Odolává UV záření 

a povětrnostním vlivům cca 3 měsíce. Používá se k ochraně 

předmětů v interiéru i exteriéru. Je určena především pro hladké 

povrchy, plastové povrchy i laminované tvrdé PVC, lakované 

a glazované povrchy, nerez, hliník apod. 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

250mmx100m 8 vrchní strana 
šedo-bílá, 

spodní strana 
černá 

500mmx100m 4 

1000mmx100m 2 

 

Materiál nosiče: LDPE s 

 UV stabilizátory, bez silikonu 

Druh lepidla: kaučuk 

Celková tloušťka: 0,058 mm 

 

 

 

 

 

 

Ochranná fólie D50 – střední lepivost 

Je určena pro vnitřní použití k ochraně povrchů proti 

mechanickému poškození a znečištění během přepravy, 

manipulace, skladování a instalace. Používá se k ochraně hladkých 

až mírně hrubých povrchů, plastových povrchů, tvrdého PVC, 

lakovaných materiálů matných a polo matných, hliníku, nerezu 

apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

250mmx100m 8 transp./modrá 

500mmx100m 4 transp./modrá 

1000mmx100m 2 transp./modrá 

 

Materiál nosiče: LDPE folie 

Druh lepidla: akrylová disperze 

Celková tloušťka: 0,05 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranná fólie S51 – vysoká lepivost 

Ochranná transparentní fólie LGAS51 je určena k ochraně 

povrchů proti mechanickému poškození a znečištění během 

přepravy, manipulace, skladování a instalace. Fólie je vhodná 

pro použití v interiéru. Měla by být odstraněna do 3 měsíců od 

aplikace. Její hlavní použití je k ochraně předmětů s nízkým 

leskem, na hrubé a strukturované materiály, koberce. 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

250mmx100m 8 transparentní 

500mmx100m 4 transparentní 

1000mmx100m 2 transparentní 

 

 

Ochranná fólie D30 – nízká lepivost 

Určena k ochraně povrchů proti mechanickému poškození 

a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace. 

Používá se v interiéru i exteriéru k ochraně hladkých povrchů, 

plastových, povrchů, tvrdého PVC, skla, lakovaných a glazovaných 

předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

250mmx100m 8 transparentní 

500mmx100m 4 transparentní 

1000mmx100m 2 transparentní 

 

 

Materiál nosiče: LDPE  

Druh lepidla: akrylát 

Celková tloušťka: 0,052 mm 

 

 

 

 

 

 

 Materiál nosiče: LDPE s UV 

stabilizátory, bez silikonu 

Druh lepidla: akrylová disperze 

Celková tloušťka: 0,035 mm 
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Ochranné fólie jsou za normálních halových skladovacích podmínek (10-40°C) skladovatelné 

minimálně 6 měsíců. Musí být chráněny proti přímému slunci, vlhku, vysokým teplotám a prachu. 

 

Pokyny pro zpracování: 

 chráněný povrch nesmí být mastný a znečištěný 

 aplikační teplota má být v rozmezí 10-40°C 

 při aplikaci fólie se vyvarujte přílišného napnutí fólie, bublin a přehybů 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranná fólie D80 – střední lepivost 

Určena k ochraně povrchů proti mechanickému poškození 

a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace. 

Fólie je odolná UV záření a povětrnostním vlivům do 3 měsíců. 

Používá se k ochraně hladkých povrchů, plastu, tvrdého PVC, 

lakovaných a glazovaných materiálů, hliníku a nerezu. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

250mmx100m 8 transparentní 

500mmx100m 4 transparentní 

1000mmx100m 2 transparentní 

 

 

Jednostranně lepicí pásky         OCHRANNÉ FOLIE 

Materiál nosiče: LDPE fólie s UV 

stabilizátory, bez silikonu 

Druh lepidla: akrylová disperze 

Celková tloušťka: 70µm 
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Oboustranné lepicí pásky 

 

Akrylátová páska AFTA 11606 

Aplikuje se v případech, kdy je vyžadováno neviditelné spojování 

- spojování skleněných částí, výroba bezpečnostního skla, 

spojování průhledných plastů. Je vhodná pro vnitřní i venkovní 

použití. Výhodou je velmi dobrá UV odolnost a teplotní odolnost 

(dlouhodobě -30°C až + 80°C, krátkodobě - 30°C až +130°C). 

Obsahuje vysoce kvalitní akrylátové lepidlo, výborně odolává 

změkčovadlům, rozpouštědlům, otěru, korozi a vlhkosti. Krycí 

folie snižuje rozměrové změny během aplikace. Předem 

stanovený rozměr spoje snižuje vznik nadbytečného odpadu. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

6mmx33m - transparentní 

19mmx33m -  transparentní 

25mmx33m - transparentní 

 

Materiál nosiče: červený 

polyethylénový silikonovaný film 

Druh lepidla: akrylát 

Celková tloušťka: 1 mm 

 

 

 

 

 

 

Oboustranná textilní kobercová páska LGA8226U 

Páska s nosičem z mřížkované syntetické textilie a s lepidlem ze 

syntetického kaučuku, bílé barvy. Liner je z oboustranně 

silikonového papíru. Páska s vysokou lepivostí a dobrou pevností, 

vhodná pro různé aplikace, např. spojování různých materiálů, 

vytváření samolepicích vrstev, profesionální pokládku koberců, 

atd. Vhodná pro použití na papír, PVC, folie, pěnové materiály, 

textilie, apod. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     50mmx5m 80 bílá 

50mmx10m 60  bílá 

50mmx25m 36 bílá 

50mmx50m 24 bílá 

 

Materiál nosiče: syntetická textilie 

Druh lepidla: syntetický kaučuk 

Celková tloušťka: 0,185 mm 

 

 

 

 

 

 

Materiál nosiče: netkaný hedvábný papír 

Druh lepidla: syntetický kaučuk – transp. 

Celková tloušťka: 0,110 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál nosiče: polyesterový film 

Druh lepidla: modifikovaný akrylát 

Liner: červený polypropylen 

Celková tloušťka: 220 µm  

 

 

 

 

 

 

 

Oboustranná lepící papírová páska LGA4150U 

Vyznačuje se vynikající lepivostí, dobrou přilnavostí 

a přizpůsobivostí na různé povrchy. Páska je ručně trhatelná. 

Krátkodobě odolává teplotám od -20°C do 65°C. Je vhodná pro 

laminovaní polyuretanové pěny, dále pak pro aplikace na papír, kůži 

a umělé hmoty, kde může sloužit k vytváření dočasných spojů, které 

zajišťují fixaci materiálů před dalším výrobním postupem. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     6mmx5m 192 transparentní 

9mmx10m 132 transparentní 

15mmx25m 78 transparentní 

19mmx50m 60 transparentní 

25mmx50m 48 transparentní 

50mmx50m 24 transparentní 

75mmx50m 18 transparentní 

 

Oboustranná lepicí páska polyesterová LGA405 

Krátkodobá teplotní odolnost 180°C. Vyznačuje se excelentní 

lepivostí a přilnavostí, odolává vysokým teplotám a UV paprskům, 

je to páska vhodná pro nejnáročnější aplikace. Používá se 

především pro montáž ABS a plastových dílů v automobilovém 

průmyslu, pro samolepicí montážní pryže a EPDM profily, dále pak 

pro montáž ozdobných lišt a profilů v nábytkářském průmyslu. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     6mmx50m 192 transparentní 

9mmx50m 78 transparentní 

12mmx50m 60 transparentní 

15mmx50m 36 transparentní 

19mmx50m 24 transparentní 

25mmx50m 18 transparentní 

50mmx50m 24 transparentní 
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Oboustranná lepící polypropylenová páska 4142, 4140 

Oboustranně lepicí pásky LGA4140 (transparentní) a LGA4142 

(bílá) Jsou univerzální oboustranné pásky s dokonalou přilnavostí 

a se širokým spektrem použití, dobrý poměr kvality a ceny. 

Nedoporučuje se pro použití na hrubé povrchy, důvodem je malá 

tloušťka pásky. Liner je ze silikonovaného papíru žluté barvy.  

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     6mmx50m 192 transp./bílá 

9mmx50m 132 transp./bílá 

12mmx50m 96 transp./bílá 

15mmx50m 78 transp./bílá 

19mmx50m 60 transp./bílá 

25mmx50m 48 transp./bílá 

38mmx50m 30 transp./bílá 

50mmx50m 24 transp./bílá 

75mmx50m 18 transp./bílá 

 

Materiál nosiče: polypropylen 

Druh lepidla: syntetický kaučuk 

transparentní/bílý 

Celková tloušťka: 0,095mm 

transp./0,115mm bílá 

 

 

 

 

 

 

Materiál nosiče: polyethylenová pěna 

Druh lepidla: akrylát 

Liner: silikonovaná fólie 

Celková tloušťka: 2,0 mm 

 

 

 

 

 

 

Pěnová páska LGA310 

Oboustranně lepící bílá pěnová páska s nosičem z vysoce hutné 

polyethylenové pěny o hustotě 67kg/m3 s lepidlem z kaučuku. Je 

teplotně odolná až do +100°C. Liner je z oboustranného hnědého 

papíru. Vyznačuje se vysokou lepivostí, je vhodná pro montážní 

lepení tabulí, vizitek, log, kovových a plastových profilů na 

nepravidelné povrchy. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     6mmx50m 48 bílá 

9mmx50m 32 bílá 

15mmx50m 20 bílá 

19mmx50m 16 bílá 

25mmx50m 12 bílá 

50mmx50m 6 bílá 

 

Oboustranné lepicí pásky 

Materiál nosiče: polyethylenová pěna 

Druh lepidla: kaučuk 

Liner: silikonovaný hnědý papír 

Celková tloušťka: 1,1 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál nosiče: polyesterová vlákna 

Druh lepidla: akrylát 

Celková tloušťka: 0,200 mm 

 

 

 

 

 

 

Oboustranná lepicí páska beznosičová LGA347-5 

Oboustranná lepicí páska tvořená lepicí vrstvou z akrylátu 

a křížovou výztuhou z polyesterových vláken. Vyznačuje 

výbornou lepivostí a přilnavostí na různé povrchy, včetně 

strukturovaných. Teplotní odolnost od -40°C až +120°C. 

Lepidlo je odolné UV záření a změkčovadlům. Používá se 

především k vytváření samolepicích vrstev na různých 

materiálech. Hlavní výhodou je jednoduchá a rychlá aplikace. 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     9mmx50m 192 transparentní 

15mmx50m 78 transparentní 

19mmx50m 60 transparentní 

30mmx50m 36 transparentní 

50mmx50m 24 transparentní 

75mmx50m 18 transparentní 

 

Pěnová páska LGA218 

Liner je z oboustranně silikonované fólie. Vyznačuje se 

vysokou lepivostí a stárnutí odolným lepidlem. Vhodná 

pro široké spektrum aplikací. Především pro použití v 

interiéru. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     6mmx25m 48 bílá 

9mmx25m 32 bílá 

15mmx25m 20 bílá 

19mmx25m 16 bílá 

25mmx25m 12 bílá 

50mmx25m 6 bílá 
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Pěnová páska LGA217 

Oboustranně lepicí bílá pěnová páska s nosičem z polyetylenové 

pěny a lepidlem z akrylátu. Ochrannou vrstvu tvoří, modrá PP folie. 

Vyznačuje se vysokou lepivostí a stárnutí odolným lepidlem. Teplotní 

odolnost od -30°C až do +80°C. Páska je vhodná pro všeobecné 

montážní aplikace na různé povrchy (kov, papír, dřevo, sklo, apod.) 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     12mmx1,5m 200 bílá 

15mmx1,5m 200 bílá 

19mmx1,5m 200 bílá 

19mmx3m 200 bílá 

9mmx10m 132 bílá 

12mmx10m 96 bílá 

15mmx10m 78 bílá 

19mmx10m 60 bílá 

25mmx10m 48 bílá 

6mmx50m 48 bílá 

9mmx50m 32 bílá 

12mmx50m 25 bílá 

15mmx50m 20 bílá 

19mmx50m 16 bílá 

25mmx50m 12 bílá 

50mmx50m 6 bílá 

 

Materiál nosiče: polyethylenová pěna 

Druh lepidla: akrylát 

Liner: silikonovaná modrá PP folie 

Celková tloušťka: 1,0 mm 

 

 

 

 

 

 

Pěnová páska LGA312 

Oboustranně lepicí černá pěnová páska LGA312 má nosič z vysoce 

hutné polyetylenové pěny o hustotě 67kg/m3. Vyznačuje se 

dokonalou lepivostí a přilnavostí na různé povrchy. Odolává 

změkčovadlům, rozpouštědlům a UV paprskům. Vhodná je 

zejména pro venkovní použití. Používá se pro montážní lepení 

tabulí, ozdob, kovových a plastových profilů, atd. 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     12mmx2m 200 černá 

19mmx5m 100 černá 

9mmx10m 132 černá 

12mmx10m 96 černá 

19mmx10m 60 černá 

25mmx10m 48 černá 

9mmx50m 32 černá 

12mmx50m 25 černá 

15mmx50m 20 černá 

19mmx50m 16 černá 

25mmx50m 12 černá 

50mmx50m 6 černá 

 

Oboustranné lepicí pásky 

Materiál nosiče: polyethylenová pěna 

Druh lepidla: modifikovaný akrylát 

Liner: silikonovaná červená 

polyethylenová folie 

Celková tloušťka: 1,1 mm 
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Oboustranná lepicí páska polypropylenová LGA364 

Univerzální oboustranná páska s velmi dobrou lepivostí, vhodná 

pro různé aplikace a použití. Je určena pro jakékoliv povrchy 

a plochy, slepování, fixaci a upevňování. 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     6mmx50m 192 transparentní 

9mmx50m 132 transparentní 

12mmx50m 96 transparentní 

15mmx50m 78 transparentní 

19mmx50m 60 transparentní 

25mmx50m 48 transparentní 

38mmx50m 30 transparentní 

50mmx50m 24 transparentní 

75mmx50m 18 transparentní 

 

Oboustranné lepicí pásky 

Materiál nosiče: polypropylen 

Druh lepidla: syntetický kaučuk 

Liner: silikonovaný hnědý papír 

Celková tloušťka: 0,15 mm 

 

 

 

 

 

 

Oboustranná papírová lepicí páska LGA502 

Oboustranně lepicí páska s netkaným nosičem a s lepidlem 

z akrylátu, speciálně navrženým pro zajištění perfektní přilnavosti. Je 

UV a stárnutí odolná. Teplotní odolnost je +130°C, krátkodobě až 

+180°C. Páska je vhodná k připevňování log, štítků, k lepení papíru, 

lepenky, plastu, kovu, napojování papírových a foliových tkanin atd. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     6mmx50m 192 transparentní 

9mmx50m 132 transparentní 

12mmx50m 96 transparentní 

15mmx50m 78 transparentní 

19mmx50m 60 transparentní 

25mmx50m 48 transparentní 

38mmx50m 30 transparentní 

50mmx50m 24 transparentní 

75mmx50m 18 transparentní 

 

Materiál nosiče: 14g/m2 transparentní 

netkaný papír 

Druh lepidla: modifikovaný 

transparentní akrylát 

Liner: silikonovaný papír bílé barvy 

Tloušťka: 120µm (bez lineru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesafix 64621 

 

 

 

 

Rozměr Počet ks 
v balení 

Barva 

     6mmx50m 192 transparentní 

9mmx50m 132 transparentní 

12mmx50m 96 transparentní 

15mmx50m 78 transparentní 

19mmx50m 60 transparentní 

25mmx50m 48 transparentní 

38mmx50m 30 transparentní 

50mmx50m 24 transparentní 

75mmx50m 18 transparentní 
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