
Návod na aplikaci protiskluzových pásek

 Před aplikací protiskluzových pásek se přesvědčíte, je-li podkladový materiál vhodný pro 
aplikaci pásky. Pásky lze nanášet na homogenní a hladký podklad, jako jsou lakované 
povrchy kovů a dřeva, kovy, kamenina, keramika, sklo, plasty, beton v bezprašné úpravě, 
některé plasty a průmyslové podlahy. 

 Nedoporučujeme pásky nanášet na hrubé, velmi drsné, porézní nebo vláknité podklady, u 
kterých je nutné použít primer před nalepením pásky.

 Pásky nelze rovněž nanášet na plasty s nízkou povrchovou energií, jako polypropylen, 
polyetylen, teflon a jim podobné.

 Připravíme si pracovní pomůcky, jako váleček na zaválečkování pásky po nalepení, 
odmašťovací přípravek (aktivátor, papírové ubrousky nebo roli toaletního papíry) pro 
očištění

 Optimální podmínky pro aplikaci jsou teploty nad min. 10°C!!, povrchy musí být dokonale 
suché a čisté. Při nižších teplotách je nutné povrch opatrně nahřát.

 Určíme plochu, na kterou budeme pásku lepit, vytřeme vodou a jarem, po uschnutí plochu 
aktivujeme: Nasprejujeme (nebo naneseme) odmašťovadlo a aktivátor, a ten setřeme 
jednosměrně ubrouskem nebo kusem toaletního papíru, který ihned dáme do odpadu. 
Dbáme na to, aby při odmašťování byl ve styku s povrchem vždy čistý ubrousek, jinak 
bychom špínu pouze roztírali po povrchu. Tento postup třikrát opakujeme. 

 Po trojnásobné aktivaci si přesně určíme kde bude páska, znovu se přesvědčíme, že je 
povrch suchý, sejmeme ochranný papír s pásky a pásku důkladně přitlačíme na lepený 
povrch.

 Postupujeme od jedné strany pomocí válečku, nebo rukou, tím se vyvarujeme bublin a 
vrásek, které mohou vzniknout, když se nám páska najednou zachytí nekontrolovatelně na 
několika místech. Snaha o opětovné odlepení pásky může vést k jejímu poškození a vždy se 
snižuje pevnost a trvanlivost lepeného spoje. Při práci rukou použijte rukavice, páska 
škrábe.

 Na závěr pásku pomocí gumového válečku několikrát silou přitlačíme k povrchu, zašlapeme
nebo zaklepáme pryžovou paličkou. Tím docílíme maximální přilnavosti tlakově 
aktivovaného akrylového lepidla.

 Tipy pro prodloužení životnosti: Doporučujeme pásku přerušit v místě spár mezi dlaždicemi
nebo schody, protože zatekla voda v zimě po zmrznutí zvětší objem a ve spáře pod páskou jí
může začít nazdvihovat. Doporučujeme na koncích pásky ostré rohy zastřihnutím zakulatit, 
aby se za ostré hrany nezatrhovala vlákna a špína.


