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Technické parametry Červen, 2005

Popis produktu Páska 3M™ Duct Tape 3939 se skládá z voděodolné polyetylenové fólie na látkovém 

podkladu a kaučukového lepidla a používá se pro náročné aplikace.

Konstrukce produktu Podklad Lepidlo Barvy Standardní délka role Standardní šířka role

Polyetylenová 

fólie na tkanině

Kaučuk Stříbrná 54,8 m 24, 48, 72, 96 mm

Typické fyzikální 
vlastnosti

Poznámka:
Následující technické informace a údaje jsou pouze reprezentativní nebo typické 
a neměly by být používány pro účely specifi kace.

Zkušební postup ASTM

Přilnavost na oceli: 60 N/100 mm D-3330

Pevnost v tahu: 438 N/100 mm D-3759

Prodloužení při přetržení: 17 % D-3759

Tloušťka: 0,23 mm D-3652

Rozsah teplot pro použití: až 93 °C

Hořlavost: splňuje UL 723

(šíření plamene 0, vyvíjení kouře 30)

E-84

Vlastnosti • Snadno se trhá, její použití je pohodlné.

• Splňuje předpisy UL 723, HUD a BOCA.

• Hrany role s páskou (48 mm) jsou málo lepivé, takže zůstávají čistější a výsledkem je 

menší znečištění i menší množství odpadu.

• Individuální balení rolí (48 mm) zachovává integritu role a zmenšuje množství odpadu.

• Číslo produktu je vytištěné uvnitř, aby bylo zaručeno použití správné pásky.

• Polyetylenem potažená tkanina, která odolává vlhkosti, prodlužuje přilnavost pásky.

• Dobrá pevnost v tahu pro náročné aplikace.

• Kaučukové lepidlo, které agresivně přilne na většinu povrchů, je zárukou dobré pevnosti 

a utěsnění.



Páska 3M™ Duct Tape
3939

Příklady použití • Věšení polyetylenových závěsů pro účely oddělení, průmyslové maskování a ochrana 

proti prostřiku při pískování.

• Záplatování, vyztužení, svazování, ochrana proti vlhkosti, utěsnění, spojování, dočasné 

opravy.

• Pokládka a spojování izolace.

• Užitečná při pořádání konferencí, například pro přidržování a slepování koberců, 

uchycování kabelů a věšení panelů s plakáty.

Skladování Skladujte za normálních podmínek při teplotě 16 až 27 °C a relativní vlhkosti 40 až 60 % 

v původním obalu.

Skladovací doba Abyste dosáhli nejlepší funkčnosti, použijte tento produkt do jednoho roku od jeho data 

výroby.

Použití výrobku Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu 

vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které fi rma 3M považuje za spolehlivé. Avšak mnoho 

faktorů mimo kontrolu fi rmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní 

aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je výrobek používán, a času a podmínek prostředí, 

za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou 

pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby uživatel posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro 

konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené metodě aplikace.

Záruka a omezené nároky Pokud není uvedeno jinak v dokumentaci k výrobku, na příbalových letácích nebo na 

baleních jednotlivých produktů, fi rma 3M zaručuje, že každý výrobek značky 3M splňuje 

příslušné technické parametry v okamžiku své expedice z fi rmy 3M. Pro jednotlivé výrobky 

mohou platit dodatečné nebo rozdílné záruky, jak jsou uvedené v dokumentaci k výrobku, na 

příbalových letácích nebo na obalech výrobků. SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ 

DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍCE SE 

NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ 

ÚČEL NEBO JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PLYNOUCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, 

ZVYKŮ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. Uživatel je zodpovědný za rozhodnutí, zda 

je výrobek společnosti 3M vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené 

aplikaci. Pokud se u tohoto výrobku během záruční lhůty vyskytnou závady, vaším výlučným 

nárokem a jedinou povinností prodejce fi rmy 3M a prodejce bude, dle uvážení fi rmy 3M, 

výměna výrobku nebo vrácení kupní ceny.

Omezení odpovědnosti S výjimkou případů, kdy je to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M ani prodejce 

odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání tohoto 

produktu 3M, ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu na 

prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé odpovědnosti.

Tento výrobek Divize průmyslových lepidel a pásek byl vyroben v souladu se systémem 

kvality 3M zaregistrovaným podle norem ISO 9001:2000.

Průmyslová divize
Průmyslové pásky a lepidla

3M Česko, spol. s r. o.

V Parku 2343/24
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tel.: +420 261 380 111

fax: +420 261 380 110

www.3M.cz 

Recyklovaný papír

40% předspotřební odpad
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