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EHB trakovi 
lepilni trakovi iz akrilatne pene 
/Angl: Acrylic Foam Tapes/ 

Kaj je akrilatna pena?1.

•  3  Zelo visoka gostota pene, od 750 do 1000 kg/m .
  Trakovi so lepljivi po celotni masi, zato se med sabo na stikih zalepijo •

    in stik nepredušno zatesnijo. 
  Debelina trakov od 0.25 mm do 3 mm. •
  Toleranca debeline pri penah je +/- 50 mikronov. •
  Na voljo so v prozorni, beli, sivi in črni barvi.•

EHB trakovi - zakaj so drugačni od konvencionalnih trakov?2.

Popolnoma zaprtocelična struktura  
  Odpornost proti vodi in vlagi•
  UV odpornost•
  Odpornost na ekstremne vremenske razmere•
  Odpornost na velike stresne (dinamične) obremenitve •
  Odpornost proti topilom, kemikalijam•

Visoka elastičnost
  • Odlična prilagodljivost pri lepljenju na neravne podlage
  • Duši zvok in vibracije
  Kompenzira napetosti zlepljenih materialov z različnimi raztezki•
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Akrilatna pena je monolitna masa na osnovi akrilnih kopolimerov in monomerov, ki se v procesu 
polimerizacije pod UV svetlobo formira v homogeno, zelo gosto, samolepilno, zaprto celično visko-
elastično peno. Za izboljšanje vezivnosti (kohezije) so dodane mikro kroglice in mikro vlakna. 
Celoten proces polimerizacije poteka brez prisotnosti topil.
Lepilni trakovi iz akrilatne pene odpirajo nove možnosti uporabe za aplikacije, ki so podvržene 
velikim stresnim obremenitvam. Zagotavljajo rešitve pri spajanju raznovrstnih materialov, kot 
alternativa vijačenju, kovičenju, spajkanju, varjenju.
Lepljenje je odlična izbira tudi z estetskega vidika, ker s tem postopkom ne prihaja do deformacij  
površin – kot na primer pri varjenju.

Osnovni podatki  

Tehnološki postopek polimerizacije z UV svetlobo
  Brez prisotnosti topil•
  • Zagotovljeno enakomerno utrjevanje  / visoka končna kvaliteta

Visoka gostota, trdnost ter žilavost in močna lepljivost
  Velika moč lepilnega spoja, v primerjavi z ostalimi penami•



PRIKAZ

0 EHB trakovi HT:  temperaturno odporni do 220 C 

EHB trakovi  Automotive :  za najnovejše avtomobilske barve

EHB trakovi LE:  za specialne industrijske barve, ABS, PMMA, EPDM

EHB trakovi passivated adges:  z nelepljivo površino na robovih

EHB trakovi Heat Activated:  obojestransko lepilni trak s posebnim lepilom na eni strani, za 
lepljenje traku na EPDM s toplotnim postopkom. Pri sočasnem segrevanju traku in EPDM 

0 gume na temperaturo 120 - 130 C se obe površini pod pritiskom med sabo zelo trdno 
zalepita. To je standardiziran postopek za izdelavo samolepilnih EPDM profilov za avtomobile.                              
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EHB TRAKOVI Z MODIFICIRANIMI LEPILI
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Ključne prednosti EHB trakov3.
•  Zanesljivost in trajnost skozi dolgo časovno obdobje, ne prihaja do utrujenosti.
  Izredna UV odpornost in odpornost na ekstremne vremenske vplive. •
  Zaprtocelična struktura materiala zagotavlja popolno vodotesnost.•
  Unikatne lastnosti so visoka žilavost in čvrstost ter hkrati velika elastičnost.•
  Učinkovito prenaša obremenitve pri temperaturnih spremembah, •

    stresnih obremenitvah (vibracije, udari) ter kompenzira obremenitve 
    pri zlepljenih materialih z različnimi raztezki. 

Temeljni napotki ob izbiri lepilnega traku4.
Ustrezna debelina  traku
  Zadostna kontaktna površina•
  Gladkost, hrapavost podlage •
  Izpostavljenost na raztezke •

Dimenzioniranje traku: 
  Glede na mehanične obremenitve•
  Temperaturne obremenitve•
  Specifične zahteve•

Ustrezen tip / barva traku
  Pogoji dela (nizke temperature)•
  Temperaturne obremenitve•
  Obremenitve na kemikalije•
  Specifične obremenitve•
  Barva traku •

Validacija lepilnega spoja
  Takojšnja lepljivost traku znaša 50 - 60 % •

   glede na končno vrednost 
   (z uporabo primerja / brušenja znaša 80 - 90 %)
  Končna vrednost lepilnega spoja nastopi •

   po 48 urah (z višjo temperaturo se čas skrajša)



Čiščenje in priprava površine5.
Čiščenje
  Uporabljajte mešanico alkohola in vode 60:40 (ne uporabljati nitro čistila).•
  Za čiščenje uporabljajte ustrezni čistilni papir, čistilne krpe oziroma robčke. •
  Ne varčujte na račun neustreznega čiščenja! •

Ustrezna priprava podlage je ključnega pomena 
•  Rahlo brušenje površine izboljša oprijem traku 
   (uporabite Scotch Brite krpe ali brusno platno granulacije 150 -180).
  Pred brušenjem očistite površino s čistilnim alkoholom, •

   da pri brušenju ne vtisnete umazanije v površino.
  Po končanem brušenju opravite ponovno čiščenje (temeljito).•

Temperatura pri delu
  Optimalna temperatura pri nanašanju je 20 ºC do 35 ºC.•
  Minimalna temperatura je 10 ºC. •
  Za delo pri nižjih temperaturah so na voljo posebni EHB trakovi.•

Zadosten pritisk 
  Pri zlepljanju uporabite pritisk  2.5 kg / cm (z valjčkom ali ploščkom). •

Kontrola površine (površinska energija)
Vrednost površinske energije pogojuje oprijem lepilnega traku na površino.
Govorimo o površinah, ki so prijazne za lepljenje in druge, ki so neprijazne za lepljenje 
(vmes pa so srednje zahtevne).
Za vsako od teh se uporabljajo kratice (angl):  

 HES – High Energy Surface: visoko energijska površina (prijazna)• 
  MES – Middle Energy Surface: srednje energijska površina (srednje)•
  LES – Low Energy Surface: nizko energijska površina (neprijazna) •

Ugotavljanje površinske energije lahko naredite na več načinov:
 S posebnim merilnim aparatom• 

  Preverjanje s kapljicami•
  Zelo zanesljiv in preprost način: •

   zalepite vzorec na očiščeno površino in preverite lepljivost po 48 urah  

MES - priprava podlage
Očistite podlago s čistilnim alkoholom•  

 Rahlo brušenje s Scotch Brite krpo ali brusnim platnom P 180• 
  Površino premažite s čistilom za EHB •

LES – priprava podlage
 Očistite podlago s čistilnim alkoholom• 
 Rahlo brušenje s Scotch Brite krpo ali brusnim platnom P 180• 

  Površino premažite s Temeljnim premazom EHB 3•



Najpogostejši razlogi za težave6.
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Dimenzioniranje traku
  Zagotovite zadostno površino traku glede na predvideno obremenitev.•

Debelina traku
  • Pri zlepljanju mora nalegati z zadostno površino na podlago (preverjanje s steklom).
 Pri zlepljanju različnih materialov je potrebno upoštevati različne raztezke.• 

Pritisk pri zlepljanju
 Nezadosten pritisk ne ustvari zadostnega naleganja oziroma oprijema traku s podlago  • 

   (zelo pomembno pri neravnih podlagah in nižjih temperaturah).

Prehitra obremenitev spoja
 Takojšnja lepljivost traku znaša 50 - 60 % glede na končno vrednost• 

   (z uporabo primerja / brušenja znaša 80 - 90 %).
  Končna vrednost lepilnega spoja nastopi po 48 urah •

   (z višjo temperaturo se čas skrajša).

Neustrezno čiščenje
•  Premalo temeljito čiščenje
  Neustrezno čistilo•

Neustrezna priprava podlage glede na površinsko energijo
  LSE (low surface energy): brušenje plus primer•
  MSE (middle surface energy): brušnje ali primer•

Neustrezna izbira tipa traku glede na toplotne obremenitve
  Izbira EHB trakov glede na temperaturno obstojnost je med 100 do 200 ºC.•



Širok spekter uporabe7.
EHB trakovi se uporabljajo za različne aplikacije, kjer se zahteva visoka stopnja lepilnega sloja, 
velika nosilnost, elastičnost in odpornost na ekstremne vremenske vplive.
V nadaljevanju si oglejte nekaj primerov učinkovite uporabe EHB trakov. 

Obcestne table

Steklene fasade
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Fasadni elementi

Lepljenje materialov z različnim raztezki



Zunanja lepljenja na avtodomih...
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...avtobusih in drugih prevoznih sredstvih



VABLJENI V NAŠE POSLOVNE PROSTORE V BREŽICAH!

automotive

ekogradnja

avtomehanična oprema 

termoizolacijski in izsuševalni ometi,
hidroziolacije, talni premazi
100% naravni  materiali

električnoogrevanje
talno gretje, IR paneli, radiatorji

mysun.si

koopautomotive.si

ekogradnja.si

KOOP TRGOVINA d.o.o. 
Cesta bratov Cerjakov 43, SI-8250 Brežice
T: +386/0/7 4778 820, E: info@koop.si 

www.koop.si

Za več informacij nas pokličite na brezplačno tel. št. 080 73 07.
V veselje nam bo skupaj z vami poiskati pravo rešitev.
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lepila, lepilni trakovi in tesnilne mase

koopchem.si


