
WWW.TECH-MASTERS.EU/CS
OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

TEPELNÁ OCHRANA HRAN

• Dvojí výhoda: předtvarovaný pás s
tepelně lepící vrstvou

• Zahřátím se V-profil změní na U-profil a
tím se lépe přizpůsobí opracovávanému
materiálu

• Chrání nejen stroje, ale i Vaše
zaměstnance

Upozornění
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální  pečlivostí.  Přesto  je  vhodné,  aby  si
uživatelé  nezávisle  na  tom  vyzkoušeli  vhodnost
použití  každého  jednotlivého  výrobku  pro  vlastní
účely.  Firma Novatio  neručí  za úplnost  a  přesnost
těchto  informací  a  odmítá  záruku  za  vaše
konkrétní  použití  výrobků.  Záruka,  kterou  Novatio
poskytuje,  se  týká  pouze  standardních  prodejních
podmínek  tohoto  výrobku.  V  žádném  případě
nenese  odpovědnost  za  náhodné  škody,  ani  za
škody  v  důsledku  nesprávného  použití  nebo
prodeje výrobku jinému odběrateli.

EDGE-GUARDEDG
Základní informace
POZOR : NAHRAZEN  VYLEPŠENÝMI  vlastnostmi
výrobku EDGE PRO !
Ideálně se hodí na: kovy, dřevo, sklo a některé druhy
plastů. Předtvarovaný pás je opatřen na vnitřní straně
tepelně reagující lepící vrstvou a dá se bez problémů
aplikovat jak na

vnitřní či vnější poloměry, tak i na rovné hrany. Po
ochlazení je pás pevně přilepen na hraně a slouží jako
ochrana. Předlepený pás umožňuje čistotu a rychlou
montáž.

Technické informace

Barva: černá
Min. teplota zpracování: +120 °C
Instalační teplota: +150 °C až + 200 °C

Provozní teplota: – 55 °C až +135 °C
(lepidlo se taví při více než 80 °C)
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.

Aplikace a Použití
• Chrání potenciálně nebezpečné ostré hrany,

jako např. otvory v dělicích stěnách,
přístrojových skříních, panelech apod.

• Využití jednotlivých rozměrů v praxi:
• EDGE-GUARD č. 05                                           -

průřez před smrštěním 1,02 mm (V-profil)      -
průřez po smrštění 0,50 mm (U-profil) 
Maximální síla materiálu: 0,31 - 0,56 mm.
Doporučený minimální rádius: 10 mm

• EDGE-GUARD č. 11                                           -
průřez před smrštěním 2,44 mm (V-profil)      - 
průřez po smrštění 1,10 mm (U-profil) 
Maximální síla materiálu: 0,61 - 1,63 mm.
Doporučený minimální rádius: 15 mm

• EDGE-GUARD č. 21                                           -
průřez před smrštěním 3,81 mm (V-profil)      -
průřez po smrštění 2,10 mm (U-profil) 
Maximální síla materiálu: 1,83 - 3,25 mm.
Doporučený minimální rádius: 20 mm

• EDGE-GUARD č. 50                                           -
průřez před smrštěním 10,00 mm (V-profil)    -
průřez po smrštění 5,00 mm (U-profil) 
Maximální síla materiálu: 3,66 - 5,38 mm.
Doporučený minimální rádius: 25 mm

Objednací
číslo

Název Balení Použitelnost Zařazení

T850010 Edge Pro 05 / 0,5 -
0,6 x 3,5 mm

1pc. - OCHRANA A OŠETŘENÍ
POVRCHŮ

T850020 Edge Pro 11 / 0,9 -
1,0 x 4,8mm

1pc. - OCHRANA A OŠETŘENÍ
POVRCHŮ

T850030 Edge Pro 21 / 0,9 -
2,0 x 6,6mm

1pc. - OCHRANA A OŠETŘENÍ
POVRCHŮ

T850040 Edge Pro 50 /  0,9 -
4,2 x 13,5 mm

1pc. - OCHRANA A OŠETŘENÍ
POVRCHŮ


