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3 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 UPOZORNĚNÍ 
 
 
Všechny výroky, technické informace a doporučení týkající se výrobků prodejce vycházejí z informací, které jsou 
považovány za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost se nezaručuje. Před použitím výrobku musí uživatel stanovit 
jeho vhodnost pro zamýšlený způsob použití. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost jakkoliv související s takovým 
použitím. 
 
Jakékoliv výroky nebo doporučení prodejce, které nejsou uvedené v jeho aktuálních publikacích, nebudou mít právní 
platnost, pokud nebudou zahrnuty do smlouvy podepsané autorizovaným zastoupením prodejce. Výroky v tomto 
dokumentu jsou uváděny místo všech výslovných nebo vyplývajících záruk včetně, ale bez omezení na vyplývající záruky 
prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, které jsou tímto výslovně popřeny. 
 
Uživatel/zpracovatel musí před použitím/zpracováním stanovit vhodnost výrobku pro plánovaný způsob použití/zpracování 
a přebírá veškerá rizika a odpovědnost, které s tím jakkoliv souvisí. Všechny otázky ohledně záruky a odpovědnosti za 
tento výrobek podléhají prodejním podmínkám, které se řídí platnými zákony. Jakékoliv výroky nebo doporučení, které 
zde nejsou uvedené, nebudou mít právní platnost, pokud nebudou zahrnuty do smlouvy podepsané našimi zástupci. 
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