
 
 
 

 

Protiskluzová páska – návod, údržba a záruka 

Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrém či jinak 

kluzkém povrchu. Protiskluzová páska Vám pomůže ochránit Vaše zdraví i zdraví 

ostatních osob ve Vašem okolí. Je určena pro vnitřní i venkovní použití v práci, 

kancelářích i domácnosti do běžných provozních podmínek. 

Návod k použití protiskluzových pásek 

Návod k použití Vám usnadní práci s protiskluzovou páskou. Poradíme Vám, jak pásku správně použít, aby 

Vám dobře sloužila po dlouhou dobu své životnosti. Jednotlivé kroky Vás provedou od přípravy povrchu, 

aplikaci pásky až po její údržbu. 

Abychom Vám mohli garantovat záruku na tuto pásku, dodržujte prosím tento návod k použití jak při 

venkovním, tak interiérovým použití. Při nesprávném použití protiskluzové pásky bohužel nemůžeme nést 

zodpovědnost za případné vady. Více informací o našich páskách najdete na www.europack.cz.  

TIP: Návod k použití si prosím přečtěte pozorně zejména v případech, kdy budete protiskluzovou pásku lepit 

v exteriéru. Venkovní podmínky často kladou na pásku vyšší nároky než použití v interiéru. 

Nejlepšího výsledku ve všech podmínkách dosáhnete, dodržíte-li následující instrukce:  

1. Skladování pásek 

Pásky skladujte v originálním obalu, je-li v něm dodáváno. Skladujte v suchu 

při teplotě od 10 do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření a 

působení nepříznivých povětrnostních vlivů. Zabraňte styku s chemickými 

látkami, zejména oleji, chemickými rozpouštědly a dalšími chemickými 

látkami, které mohou způsobit nevratné degenerativní změny na užitných 

vlastnostech a které mohou výrazně zkrátit životnost produktu. 

Role pásky ukládejte na rovné pevné podložce naplocho tzv. „do komínku“, předejdete tak trvalým 

deformacím rolí při nevhodném skladování. Samostatné pásky zakrývejte a kartony uzavírejte, samolepicí 

pásky jsou obecně náchylné k zachytávání prachu. 



 

Životnost produktu se může lišit od zákonné záruční doby. Skutečná doba životnosti značně závisí na 

konkrétních skladovacích podmínkách. Při optimálních skladovacích podmínkách dosahuje doba skladování 

i více než 24 měsíců. Minimální garantovaná doba životnosti produktu je za výše uvedených podmínek 12 

měsíců. Produkt doporučujeme během této doby použít. 

2. Příprava podkladu 

Vhodný povrch 
Protiskluzové pásky se hodí na téměř všechny běžné povrchy - dlažbu, 

mramor, žulu, beton, dřevo, kovy, smaltované povrchy aj. Pásky 

nedoporučujeme lepit na hrubé, velmi drsné nebo vláknité materiály, 

dlažbu s protiskluzovou úpravou a umělohmotné povrchy. Jsou-li 

v povrchu spáry, díry nebo jiné nerovnosti, zarovnejte je nejprve 

tmelem nebo jiným vhodným prostředkem. 

Příprava podkladu 
Lepený povrch nejprve důkladně očistěte. Aby páska dobře držela, musí být podklad před aplikací suchý a 

odmaštěný. Vhodné je použít IPA čistič nebo jiné čistidlo, které odstraní všechny nečistoty a nezanechá na 

povrchu stopu. Nepoužívejte proto denaturovaný líh, petrolej a jiné mastné přípravky. Zbytky čistidla by 

mohly snížit lepivost pásky nebo přilnavost lepeného povrchu. 

Pórovitý povrch 
Před aplikací pásky na pórovitý povrch - dřevo, beton, kámen - doporučujeme použít vhodný penetrační 

přípravek (nejlépe na bázi toluenu), který vyplní mikrostrukturu a uzavře póry povrchu a umožní tak 

pevnější spojení pásky a podkladu. Penetrační nátěr nechte dostatečně zaschnout. V teplém počasí 

doporučujeme minimálně 10 minut, v chladnějším počasí alespoň 25 minut. Je-li podklad suchý na dotek, je 

připraven na aplikaci pásky.  

3. Aplikace pásky 

Aplikační teplota 
Protiskluzovou pásku aplikujte při teplotě nad 10 °C (doporučená aplikační 

teplota je 15 - 25 °C). K chladnějšímu povrchu nemusí páska dobře přilnout. 

TIP: Instalace pásky v zimním počasí může být i při čistém povrchu 

náročnější.  Lepený povrch i pásku samotnou je potřeba zahřát nejméně na 

10 °C. Při zahřívání se často na povrchu sráží vlhký vzduch a pásku tak není 

možné nalepit. Tomu lze v některých případech předejít vhodným zdrojem 

tepla, např. fénem na vlasy nebo přenosným infrazářičem, který povrch 

zahřeje a vysuší. 

Obecný postup aplikace 
Nalepit pásku je velmi jednoduché. Sejměte začátek fólie, která chrání lepidlo 

protiskluzové pásky, a pásku tímto koncem přiložte na místo aplikace. Poté 

pomalu sundávejte zadní ochrannou vrstvu a zároveň pásku pokládejte na 



 

místo určení. Nevyvíjejte nijak zvláštní tlak, pásku nijak nenatahujte, neohýbejte a nekřivte. Teprve po 

celkovém nalepení pásku rukou nebo válečkem přitlačte k povrchu. Při instalaci na schody nalepte pásku asi 

2 cm od hrany schodu. 

4. Úpravy po nalepení a údržba 

Aby se neodlepovaly okraje 
V místech s vysokým zatížením, ve vlhku nebo tam, kde hrozí riziko odlepení okrajů a rohů (např. 

„okopáváním“ pásky ze stran), zafixujte okraje pásky pomocí lepidla Easy Fix (k dostání na 

www.europack.cz). Lepidlo vystačí na 35 běžných metrů. 

Jednoduše vytlačte kontinuálně malé množství lepidla Easy Fix podél okrajů pásky a nechejte zaschnout. Po 

několika minutách dosáhnete perfektního protiskluzového povrchu s dlouhou životností a zajistíte tím 

bezpečnější prostředí pro své blízké i okolí. Pro lepší vlastnosti nechte pásky 48 hodin zaschnout. 

Čištění a údržba 
Naše pásky jsou dostatečně kvalitní a můžete je ošetřovat běžnými čisticími prostředky. Nedoporučujeme 

však agresivní či strojové čištění.  

5. Záruka a doba použitelnosti 

Záruční doba a reklamace 
Na vlastnosti pásky poskytujeme standardní záruční dobu 2 roky. Nevhodné skladování a nevhodné použití 

v rozporu s tímto návodem a v rozporu s obecně známými postupy používanými při aplikaci samolepicích 

pásek představují riziko, že nebude reklamace uznána. 

Doba použitelnosti 
Doba použitelnosti závisí na způsobu skladování. Při správném skladování však může být doba použitelnosti 

delší než záruční doba, při nevhodném skladování může být naopak kratší. Podle zákona končí záruční doba 

uplynutím doby použitelnosti. Doporučujeme Vám proto skladovat pásku podle zásad uvedených v tomto 

návodu. Prodloužíte tak dobu, po kterou budete moci pásku skladovat a použít v budoucnu. Minimální 

garantovaná doba použitelnosti při skladování za ideálních podmínek je 1 rok. 
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