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Heat Tape pro materiály

V souvislosti s vývojem materiálů vyvinul Mediroyal speciální  
pásku pro jejich spojování laminací. 
Tato páska je na vnitřní straně vybavena lepidlem, 
které vyžaduje aktivaci teplem.
Páska je široká 22 mm nebo 35 mm o délce 10 m. 
Další variantou je role v rozměru 30cm x 1 m. 
Doporučená teplota pro aktivaci speciálního lepidla je
120 – 140 °C. Délku působení lze přizpůsobit dle potřeby.
Je závislá na složení a povrchu spojovaných materiálů.  
Doba tuhnutí je cca 10 sekund.
Před aplikací vždy vyzkoušejte na malém vzorku materiálu. 

Odstřihněte materiály, které chcete spojit. Položte je vedle 
sebe na silikonovou podložku nebo teflonový pečícím papír. 
Odstřihněte požadovanou délku NRX                                        Heat Tape (připočtěte   
několik centimetrů - páska se může po zahřátí smrštit). Položte 
pásku přes spoj a překryjte teflonovým pečícím papírem. 
Můžete použít i obyčejný pečící papír. Použijte buď žehličku, 
nebo tepelný lis nastavený na 120 – 140 °C. 
Pokud používáte žehličku, vypněte funkci napařování. 
Aplikujte teplo na povrch po dobu 10 sekund – lehce přitlačte. 
Zkontrolujte výsledek, pokud není páska zcela fixovaná, 
opakujte proces aplikace tepla – délku působení přizpůsobte. 

Pro pevné spojení materiálu se doporučuje aplikovat pásku 
na horní i spodní stranu spojovaného materiálu. 

Pokyny pro praní laminovaného materiálu se řídí doporučením

pro praní materiálu, který byl spojován.  

NRX®  Heat Tape

EU490001 NRX® Heat Tape 22 mm x 10 m role, Černá, 
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EU490002 NRX® Heat Tape 35 mm x 10 m roll, Černá

EU490004 NRX® Heat Tape role 30 cm x 1 m, Černá
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