
Transportní podložky blaugelb PE
Bezpečné řešení pro přepravu a skladování.

• Pro sklo, okenní tabule, povrchy choulostivé na poškrábání a tlak

• Vysoká tuhost, spolehlivě absorbuje tlakové zatížení

• Lepí bezpečně bez klouzání, jedna strana samolepicí

• Lze opět beze zbytku odloupnout, lepidlo neobsahuje změkčovadla
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Snadné a bezpečné
přepravování, stohování a skladování.
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Transportní podložky blaugelb PE
Bezpečné řešení pro přepravu a skladování.

Vlastnosti výrobku:

Transportní podložky blaugelb PE chrání choulostivé povrchy a zajišťují křehké 
zboží proti poškození při přepravě. Jsou vyrobeny z polyetylenové pěny, která  
elasticky absorbuje tlakové zatížení a má velkou schopnost návratu do  
původní polohy. Díky své objemové hmotnosti cca 44 kg/m³ jsou velmi  
robustní a mají dlouhou životnost. Z důvodu své povrchové struktury jsou 
transportní podložky blaugelb PE na skleněných plochách navíc protiskluzné.

Transportní podložky blaugelb PE se používají jako distanční prvky mezi  
jednotlivé kusy zboží a tím se předchází poškození třením, nárazy nebo  
poškrábáním. Například u konstrukčních dílů oken se lepí transportní  
podložky blaugelb PE odpovídajícího rozměru na sklo, takže profily se při 
stohování nebo v přepravních stojanech nemohou dotýkat.

Přednosti výrobku:

• lze opět beze zbytku odloupnout z většiny hladkých tvrdých povrchů 
• pro sklo, okenní tabule, povrchy choulostivé na poškrábání a tlak, 

také dřevo a plasty
• vysoká tuhost, spolehlivě absorbuje tlakové zatížení
• lepí bezpečně bez klouzání
• jednostranně samolepicí
• lepidlo neobsahuje změkčovadla 
• stohovatelné (několik transportních podložek PE je možné  

nalepit na sebe)

Technické údaje:

Základ: pěnový blok zesítěného PE

Lepidlo: akrylátové lepidlo bez obsahu  
změkčovadel

Objemová velikost:
ISO 845

45 ± 6 kg/m³ (při +25 °C)

Deformace při 0,04 N/mm² a 70 °C:
ISO 2796 

< 5 %

Tuhost při 10% stlačení:
ISO 3386/1

> 60 kPa

Absorpce vody (dlouhodobá):
DIN 53428

≤ 1 obj. %

Chování při hoření:
FMVSS-302

< 100 mm/min

Teplota zpracování:
ISO 2796

-80 °C až +90 °C

Ochranný kryt: silikonový papír, bílý

Název výrobku Jednotka balení Č. výr.

Transportní podložka blaugelb PE 48x48x15 mm, 44 kg/m³ 3000 ks/karton 0414548

Transportní podložky blaugelb PE se dodávají v kartonu nalepené na  
arších (25 kusů na archu). Skladujte v chladu, suchu a chráněné před  
světlem. Chraňte před rozpouštědly a zápalnými zdroji. Při +15 °C až +25 °C 
a 50% rel. vlhkosti činí skladovatelnost 12 měsíců. 

Pokyny ke zpracování:

Připravte podklad očištěním od prachu, mastnoty, nečistot a volných částí. 
Stáhněte transportní podložku blaugelb PE z nosného archu a přitiskněte 
lepicí plochou na suchý, čistý povrch. Nevystavujte přímému slunečnímu  
záření a chraňte před zahříváním nad +70 °C. Chraňte před rozpouštědly  
a laky na bázi nitrocelulózy.
Před použitím je nutné materiál otestovat pomocí vhodných vlastních  
pokusů z hlediska jeho vhodnosti.

Bezpečnostní pokyny:

Na základě předložených údajů a zkušeností není výrobek nebezpečným  
pracovním materiálem ve smyslu zákona o chemických látkách resp.  
srovnatelné směrnice ES. Lepidlo neobsahuje změkčovadla.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.


