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ИИззооллааццииооннннаа  ллееннттаа  

((ииззооллииррббаанндд))  
ИИззооллааццииооннннаа  ллееннттаа  AAVVIIOORRAA 
ннаа  ооссннооввааттаа  ннаа  PPVVCC    

 

 
Изолентата представлява PVC лента, направена от PVC компоненти, чрез валцоване, с нанесен от едната 
страна залепващ слой, и нарязана на ленти с определена ширина.  
Използва се в бита и  в производството в качеството на изолационен материал при извършване на 
електротехнически работи. Веществата, които влизат в състава на  основата на изолентата и на 
залепващия слой, пречат на запалването и стопяването на лентата, (възможно е горенето само при 
въздействие чрез открит огън). 
СВОЙСТВА: 
-Обща дебелина на лентата:130мкм 
-Дебелина на залепващия слой:20мкм 

-Диапазон на работните температури: -50
о
C - +50

o
C 

-Относително разтягане до скъсване: не по-малко от 150% 

-Температура на начупване: не повече от -50
 o

C 

-Относително електрическо съпротивление: 1х10
11

Ом; 
-Електрическа устойчивост (напрежение на пробив): не по-малко от 5kV 
СЪСТАВ:  
-PVC лента;  
-Залепващ слой на каучукова основа 
 
Артикул Ширина на 

лентата 
Дължина на 
лентата 

Тегло на 
ролката 

Цвят на 
изолентата 

305-024 15мм 20м 55г. Жълто-зелен 

305-017 15мм 20м 55г. Жълт 

305-001 15мм 20м 55г. Зелен 

305-002 15мм 20м 55г. Червен 

305-003 15мм 20м 55г. Бял 

305-004 15мм 20м 55г. Черен 

305-005 15мм 20м 55г. Син 

305-013 19мм 20м 69г. Черен 

 
Индивидуална опаковка: всяка ролка е опакована в термоустойчиво фолио и има индивидуален картонен 
етикет, който позволява да се окачва стоката на стендове и държачи. 
Количество в минимална опаковка: 5 ролки 
Количество в транспортна опаковка: 200 ролки 
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ССааммооззааллееппвваащщаа  ииззооллааццииооннннаа  

ллееннттаа  AAVVIIOORRAA    
  

  

  

 
Използва се в качеството си на изолационен материал при електро технически работи. Лентата е с висока 
степен на защита от пробив, а също позволява да  бъде използвана като неподвижно съединение в 
условията на висока влажност. 
Преди употреба да се отдели защитната лента. Омотайте участъка, който искате да изолирате, като 
разтегляте лентата и навивате на слоеве един върху друг. След около минута между слоевете се извършва 
самовулканизация и се образува монолитен изолационен слой. 
Размери:15мм/5м 
 
СВОЙСТВА: 
-Дебелина на лентата:850мкм 

-Диапазон на работните температури:-50
о
C - +90

o
C 

-Относително разтягане до скъсване: не по-малко от 500% 

-Температурна устойчивост: до +90
o

C, краткотрайно до +130
o
C 

-Относително ел  съпротивление: 1х10
6
Ом; 

-Ел  устойчивост (напрежение на пробив): не по-малко от 10kV 

 
СЪСТАВ: 
-Етиленпропиленова гума 
-Защитна лента – PVC 
 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Цвят на 
изолентата 

Количество в 
транспортна опаковка 

305-025 15мм 5м черен 150 ролки 

 
Индивидуална опаковка: всяка ролка е опакована в термоустойчива опаковка и има индивидуален 
картонен етикет, който позволява да се окачва стоката на стендове и държачи. 
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ББоояядджжииййссккаа  ккррееппииррааннаа  

ссааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа    AAVVIIOORRAA     
 

Крепираната лента представлява самозалепваща лента на хартиена основа с ярко изразено или по-слабо гофриране. 
Използва се като защитно средство при бояджийски, довършителни работи, лакиране вътре в помещения, като при това 
гофрирането пречи на протичането на боята по лентата. Използва се също и за закрепване на защитни платна на 
прозорци, врати, на пода и на други защитени повърхности; в бита се използва за залепване на пролуки в прозорците. 
Препоръчва се за употреба при боядисване, когато е необходимо да се получат равни, гладки линии, и за да не се 
допуска смесване на цветовете. 
Широко се използва и при боядисване на автомобили както самостоятелно, така и за залепване на защитни платна. 
Масовата употреба на лентата е обусловена от спецификата на залепващия и слой; лепилото има достатъяно ниска 
степен на адхезия и след отстраняване  на лентата не оставя следи. 
Лентата може да бъде използвана за запечатване на малки леки кашони, за защита на метални, пластмасови или 
стъклени повърхности от надраскване, за облепяне на остри режещи ръбове с цел повишаване на степента на 
безопасност, за предотвратяване на на нащърбвания на ъгли на стъкла и огледала, за поставяне на надписи и 
създаване на шаблони, за оразмеряване, маркиране и обозначаване при транспортиране, в хартиената промишленост 
за залепване на хартиена лента към втулка, за залепване на пролуки (отверстия) в хартиени платна, за залепване на 
рулони с хартия ръчно(внаждане).  
Лента с необходимата дължина  може да се скъса с ръка. 
СВОЙСТВА: 
-Дебелина на лентата: 130мкм 

-Диапазон на работните температури:от -40
о
C до 

+80
o
C 

-Натоварване до скъсване 87,5Н/25мм
2
 

-Разтягане до скъсване: 9% 
-Прилепване към стомана: 7,4H/25мм 

СЪСТАВ: 
-Текстурирана гофрирана хартия; 
-Залепващ слой на основата на акрилат 
 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Температура Дебелина на лентата Количество в транспортната 
опаковка 

304-006 19мм 50м 
80

o
C 

130мкм 48 ролки 

304-007 25мм 50м 
80

o
C 

130мкм 36 ролки 

304-008 30мм 50м 
80

o
C 

130мкм 30 ролки 

304-009 38мм 50м 
80

o
C 

130мкм 24 ролки 

304-010 50мм 50м 
80

o
C 

130мкм 24 ролки 

304-001 50мм 50м 
90

o
C 

135мкм 24 ролки 

 
Индивидуална опаковка: всяка ролка е опакована в термоустойчива опаковка и има индивидуален картонен етикет, 

който позволява да се закача стоката на стендове и държачи. 
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““ММААССККЕЕРР””  AAVVIIOORRAA    

((ззаащщииттннаа  ллееннттаа    

ссъъсс  ззааллееппвваащщ  ссллоойй))  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 “МАСКЕР” AVIORA  представлява защитна лента, произведена от полиетилен с ниско налягане, със 
залепваща крепирана лента по цялата дължина на платното. Наличието на крепираната лента позволява 
плътно да бъде прикрепено платното към защитаваната повърхност, като по този начин надеждно се отделя 
работната повърхност от попадане на боя, мазилка, мърсотия или прах. 
“МАСКЕРЪТ” AVIORA се използва при ремонти, боядисване на стени, автомобили, а също и при всякакви 
други строителни, довършителни, автомобилни и пр. видове работа. 
Предназначен е за защита на повърхността на стени, тавани, подове, мебели, елементи от интериора, при 
ремонтни и бояджийски работи във и извън помещенията. При автобоядисване лентата защитава частите и 
салона на автомобила, които не са за боядисване от попадането на боя. 
“МАСКЕРЪТ” AVIORA е удобен за употреба: лесно и надеждно се фиксира върху всякакви повърхностии не 
оставя следи от лепило след използването му. 
 
СВОЙСТВА: 
-Дебелина на лентата: 10мкм 

-Диапазон на работни температури: -40
о

С - +80
о

С 
-Прилепване към стомана: 6.5Н/25мм 

-Температурна устойчивост: не по-малко от +80
o

С 

 
СЪСТАВ: 
-Хартиена крепирана лента 
-Залепващ слой на основата на акрилат 
-Полиетиленово платно 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Количество в 
минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна 
опаковка 

302-037 550мм 15м 1 ролка 40 ролки 

302-038 1400мм 15м 1 ролка 30 ролки 

302-040 1700мм 15м 1 ролка 30 ролки 

302-041 2400мм 15м 1 ролка 24 ролки 

 
Индивидуална опаковка: всяко руло е опаковано в термоустойчиво фолио и има индивидуален етикет. 
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ДДввууссттррааннннии  ссааммооззааллееппвваащщии  ллееннттии  

  
Двустранните самозалепващи ленти широко се използват при монтажни, ремонтни и довършителни работи, 
в мебелното производство, в производството на строителни материали, при организирането и 
провеждането на изложби, в полиграфическите предприятия, в автомобилостроенето. Лентите са 
предназначени за залепване върху хоризонтални повърхности на мокети, линолеуми и други подови 
покрития, за закачане на плакати, фотографии, постери, платна и други хартиени изделия, нетежки 
елементи за декорация и оформление на интериор, за закрепване на стенни панели и леки конструкции. 

  

ДДввууссттррааннннаа  ссааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа    AAVVIIOORRAA  

  ннаа  ппооллииппррооппииллеенноовваа  оосснноовваа,,  ппррооззррааччннаа  

((ПППП,,  rrddaa))  

  

 

 

Двустранните самозалепващи ленти   AVIORA  на полипропиленова основа се препоръчват при неподвижно 
залепяне на твърди повърхности, които не са подложени на интензивни механични въздействия. 
Благодарение на прозрачната си основа, след нанасянето  остават невидими, затова са идеални за 
залепване към стъкло и към прозрачни полимери. Двустранните ПП ленти са по-евтини от лентите на 
тъканна основа. 
 СВОЙСТВА: 
-Дебелина на основата: 50мкм 
-Обща дебелина на лентата: 110мкм 

-Диапазон на работните температури: от -20
о
C - +70

o
C 

-Натоварване до скъсване: 62,5Н/25мм
2
 

-Разтягане до скъсване:не по-малко от  300% 
-Прилепване към стомана (за 24 часа): 20H/25мм 

СЪСТАВ: 
-Полипропиленова лента 
-Залепващ слой на основата на акрилат 
-Подложка – силиконизирана хартия 
 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Количество в 
минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна 
кутия 

303-005 50мм 10м 1 ролка 36 ролки 

303-007 50мм 25м 1 ролка 36 ролки 

Индивидуална опаковка: всяка ролка е опакована в термоустойчива опаковка и има индивидуален картонен етикет, 

който позволява да се закача стоката на стендове и държачи. 
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       ДДввууссттррааннннаа  ссааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа  
       AAVVIIOORRAA  ннаа  ккооппррииннеенноо  ––ххааррттииееннаа  

            оосснноовваа  ((ШШББ))  

  
 

Двустранните самозалепващи ленти на копринено-хартиена основа се препоръчват при неподвижно 
залепване на твърди повърхности, които не са подложени на интензивни механични въздействия. 
Залепената с помощта на ШБ- лента хартия или картон може да се подлага на вторична преработка без 
отстраняване на лентата. ШБ-лента с черен цвят прави незабележимо съединяването при залепване на 
материали с тъмен цвят. 
Двустранните ШБ-ленти са по-евтини от ПП ленти. 

 
 СВОЙСТВА: 
-Дебелина на основата: 50мкм 
-Обща дебелина на лентата: 110мкм 

-Диапазон на работните температури:-20оC - +70oC 
-Прилепване към стомана (за 24 часа): 20H/25мм 
 
СЪСТАВ: 
-„Копринена” хартия 
-Залепващ слой на основата на акрилат 
-Подложка – силиконизирана хартия 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
Индивидуална опаковка: всяка ролка е опакована в термоустойчива опаковка и има индивидуален 
картонен етикет, който позволява да се закача стоката на стендове и държачи. 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Цвят на 
лентата 

Количество в 
минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна 
кутия 

303-009 50мм 10м бял 1 ролка 36 ролки 

303-010 50мм 25м бял 1 ролка 36 ролки 

303-011 50мм 10м черен 1 ролка 36 ролки 
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ДДввууссттррааннннаа  ссааммооззааллееппвваащщаа  

ллееннттаа  AAVVIIOORRAA  ннаа  ттъъккааннннаа  

оосснноовваа  ((ТТКК))  

  
 Двустранната самозалепваща лента AVIORA на тъканна основа (от памук и акрил) притежава голяма 
гъвкавост и мекота, което позволява употребата и върху груби и неравни повърхности. Лентата добре се 
залепва по ръбовете, като точно повтаря всички извивки на повърхностите. 
 
СВОЙСТВА: 
-Дебелина на основата: 110мкм 
-Обща дебелина на лентата: 250мкм 

-Диапазон на работните температури:-20оC - +70oC 

-Натоварване до скъсване: 62,5Н/25мм2 
-Разтягане до скъсване:не по-малко от  4-5% 
-Прилепване към стомана (за 24 часа): 20H/25мм 
 
СЪСТАВ: 
-Тъканна основа 
 Синтетична тъкан( акрил) – 80% 
 Памук – 20% 
-Залепващ слой – Hot melt 
-Подложка – силиконизирана хартия 

 

 
 
 
 
 
 

 
Индивидуална опаковка: всяка ролка е опакована в термоустойчива опаковка и има индивидуален 
картонен етикет, който позволява да се закача стоката на стендове и държачи. 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна 
кутия 

303-006 50мм 10м 1 ролка 36 ролки 

303-008 50мм 25м 1 ролка 36 ролки 
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ДДввууссттррааннннии  ссааммооззааллееппвваащщии  ллееннттии  AAVVIIOORRAA  ннаа  ппеенноо  оосснноовваа  
 Двустранната самозалепваща лента на пенооснова има широки възможности за използване: при 
строителни, монтажни и автомобилни дейности – за надеждно закрепване на корнизи и пластмасови 
бордюри, при монтаж и съединяване на метални и пластмасови конструкции; за изготвяне на рекламни 
материали и създаване на декорации (за залепване на картинки, таблици, декоративни елементи), при 
закрепване на автомобилни лайсни и т.н. 
Благодарение на значителната си дебелина на основата и специалния залепващ слой, отличаващ се с 
висока адхезия, лентата има много голяма мекота и  гъвкавост (по сравнение с аналогичните и), осигурява 
бързо и удобно съединяване на различни материали. Лентата запълва всички неравности, като по този 
начин увеличава площта и качеството на сцепление. 
Двустранната самозалепваща лента на пенооснова се използва върху неравни, груби, неплоски 
повърхности; препоръчва се за закрепване на предмети и материали върху вертикални повърхности. 

 
СВОЙСТВА: 
-Дебелина на основата: 1200мкм 
-Дебелина на залепващия слой: 30-40мкм  
-Прилепване към стомана: 16H/25мм 
- Надлъжно натоварване до скъсване1200кПа(12 2 кгс/см

2
) 

-Напречно натоварване до скъсване835кПа(851 кгс/см
2
) 

-Надлъжно разтягане до скъсване:185% 
-Напречно разтягане до скъсване:160% 

-Отлична адхезия 

-Допуска се кратковременно престояване при температура до +70
о

С 

Двустранна самозалепваща лента AVIORA на блистер 
СЪСТАВ: 
-Пено полиетилен 
-Залепващ слой – Hot melt 
-Защитен слой– силиконизирана хартия 

 

Количество в минимална опаковка: 1 ролка 
 

Двустранна самозалепваща лента AVIORA на блистер 
 СЪСТАВ: 
 -Пено EVA (етилвинилацетат) 
-Залепващ слой – Hot melt 
-Защитен слой– силиконизирана хартия 

 
Индивидуална опаковка: опаковка от полипропилен за 

окачване 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Цвят на 
основата 

Количество в 
транспортна 
кутия 

302-016 24мм 2м бял 180 ролки 

Артикул Ширина 
на 
лентата 

Дължина 
на 
лентата 

Цвят на 
основата 

Количество в 
минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна 
кутия 

302-013 9мм 10м бял 1 ролка 180 ролки 

302-012 12мм 10м черен 1 ролка 150 ролки 

302-020 19мм 10м бял 1 ролка 90 ролки 

302-021 25мм 10м бял 1 ролка 72 ролки 
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ДДввууссттррааннннаа  ссвврръъххззддрраавваа  ссааммооззааллееппвваащщаа  

ллееннттаа  ннаа  ппеенноооосснноовваа  ззаа  ззааккррееппввааннее  ннаа  

ооггллееддааллаа  AAVVIIOORRAA  ((ооссииггуурряявваа  ооссооббеенноо  

ттррааййнноо  ссъъееддииннееннииее)) 
 

 

 

  

 

 

Предназначена е за трайно закрепване на различни 

предмети и материали ( в това число огледала и 

корнизи) към различни типове повърхности ( в 

частност при авто работи). В основата си лентата има 

нов по вид материал – облъчен полиетилен с 

напречни връзки, който притежава изключителни 

характеристики на съпротивление на скъсване и 

пробиване. Благодарение на тази здрава основа, а 

също и на незасъхващия залепващ слой, 

съединението придобива особено добри качества на 

устойчивост. 
Максималната здравина на съединението се достига след 
6 часа. 
СВОЙСТВА: 
-Прилепване към стомана:39,2 Н/ 25мм 
СЪСТАВ: 
-Пенополиетилен с напречни връзки 
-Залепващ слой – акрилов солвент 
-Защитен слой – силиконизирана хартия 

 

 
Индивидуална опаковка:*блистер, **полипропиленова опаковка за окачване 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Цвят на 
основата 

Количество в минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна кутия 

302-062 12мм 10м* черен 1 ролка 72 ролки 

302-063 19мм 10м* бял 1 ролка 48 ролки 

302-064 19мм 10м* черен 1 ролка 48 ролки 

302-066 19мм 25м** Бял 1 ролка 24 ролки 

302-065 25мм 10м* Бял 1 ролка 36 ролки 

302-067 25мм 25м** Бял 1 ролка 18 ролки 
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Специални ленти 
TTPPLL  ууннииввееррссааллннаа  
 Универсалната самозалепваща лента за масова употреба (TPL) се използва за изолационни и санитарно-
технически работи с влагоконтактуващи повърхности: за омотаване на повредени тръби, укрепване на 
пролуки и тръбни съединения; за херметизация на шевове, панели, корпуси; за отстраняване на утечки; за 
защита на въздушни канали от вода, влага и пара. Освен това се използва и за залепване на повредени 
повърхности, за оформяне на снопове от кабели, за укрепване на товари, запечатване на опаковки и защита 
на товари, подложени на въздействието на вода, влага и т.н. 
СВОЙСТВА: 
-Ширина на лентата:50мм 
-Обща дебелина на лентата:245мкм 

-Диапазон на работни температури: -40
о

С до +70
о

С 
-Натоварване до скъсване:75Н/25мм

2
 

-Залепване към стомана: не по-малко от 25Н/25мм 

-Повишена влагонепроницаемост и водоустойчивост 
-Повишена здравина 
-Отлично прилепване към всякакви повърхности 
-Висока устойчивост на скъсване 
-Добра разтегливост 
-Работа при всякакви метереологични условия 
 

СЪСТАВ: 
-Тъканна основа – памук (65%), армиран с акрилни 
влакна(35%) и ламиниран полиетилен 
-Залепващ слой – Hot Melt 
Индивидуална опаковка: всяко руло е опаковано в 

термоустойчиво фолио и има индивидуален картонен 
етикет, който позволява стоката да бъде окачвана на 
стендове и държачи. 
 

AAррммииррааннаа  ввллааггооууссттооййччиивваа  
ссааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа  ((TTPPLL))  AAVVIIOORRAA  

  

  

ККооллииччеессттввоо  вв  ммииннииммааллннаа  ооппааккооввккаа::  11  ррооллккаа  

ККооллииччеессттввоо  вв  ттррааннссппооррттннаа  ооппааккооввккаа::2244  ррооллккии  

  

ССУУППЕЕРРллееннттаа  ((TTPPLL))  AAVVIIOORRAA  

  

  

  

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Цвят на 
основата 

302-019 50мм 50м сив 

302-091 50мм 50м черен 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Цвят на 
основата 

302-090 50мм 10м сив 

ККооллииччеессттввоо  вв  ммииннииммааллннаа  ооппааккооввккаа::  11  ррооллккаа  

ККооллииччеессттввоо  вв  ттррааннссппооррттннаа  ооппааккооввккаа::7722  ррооллккии 
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ССааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа  
ееддннооссттррааннннаа  ннаа  ооссннооввааттаа  ннаа  ппеенноо  

ппооллииееттииллеенн  AAVVIIOORRAA  

  

ППррееддннааззннааччееннаа  ее  ззаа  ррааббооттаа  вв  ммеессттаа,,  ккооииттоо  ссаа  ттрруудднноо  ддооссттъъппннии  ззаа  ммооннттаажж  ннаа  ттооппллооииззооллааццииоонннноо  

ппооккррииттииее((ббллииззоо  ддоо  ввееннттииллии,,  ррааззккллооннеенниияя  ии  тт..нн..))  ,,  аа  ссъъщщоо  ии  ззаа  ххееррммееттииззаацциияя  ннаа  ззааллееппвваащщии  шшееввооввее  ии  

ссъъееддииннеенниияя  ннаа  ттооппллооииззооллааццииии,,  ккооииттоо  ссаа  ннаа  ооссннооввааттаа  ннаа  ппеенноо  ппооллииееттииллеенн..  ЛЛееннттааттаа  ссее  ииззппооллззвваа  ннаа  ннееггооллееммии  

ууччаассттъъцции  ––  ттаамм,,  ккъъддееттоо  ллииссттооввииттее  ммааттееррииааллии  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддаатт  ссрряяззааннии..  ППооззввоолляявваа  ддаа  ссее  ииззббяяггвваатт  ииззллиишшннииттее  

ооттппааддъъцции..  
СВОЙСТВА: 

-Диапазон на работни температури: -50
о

С до +100
о

С 

-Коефициент на топлопроводимост (+10
 о
С):0,036Вт/м*К 

 

СЪСТАВ: 
-Пено полиетилен със запушени пори 
-Залепващ слой на акрилова основа 
-Силиконизирана хартия 
 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Дебелина 
на 
лентата 

Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна опаковка 

302-092 50мм 15м 3мм 1 ролка 14 ролки 

 
Индивидуална опаковка: полипропиленова опаковка за окачване 
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ААллууммииннииеевваа  ссааммооззааллееппвваащщаа    
ллееннттаа    AAVVIIOORRAA    
 Алуминиевата самозалепваща лента AVIORA представлява основа от алуминиево фолио, въру която е 
нанесен акрилен залепващ слой. Предназначена е за залепване на съединения и шевове при монтаж на 
отразяваща изолация с цел намаляване на топлинните загуби, за защита от проникване на пара, за 
предотвратяване на корозия, за херметизация на съединителни шевове на тръби, въздухопроводи, корпуси, 
възли и при други строителни, ремонтни, монтажни работи. Осигурява прекрасна топлоизолация на 
повърхността. Благодарение на специалния състав на залепващия слой съединението има повишена 
термоустойчивост и дълготрайност. Лентата може да бъде боядисвана. 
 
СВОЙСТВА: 
-Ширина на лентата:50мм, 75мм, 100мм 
-Дължина на лентата: 10м, 50м 
-Дебелина на основата:30мкм 
-Обща дебелина на лентата:60мкм 
-Натоварване до скъсване:57Н/25мм

2 

-Разтягане до скъсване: не по-малко от 3% 
-Залепване към стомана: 12Н/25мм 
-Максимална температура на работната 

повърхност: +130
о

С 

- Устойчивост към ултравиолетови лъчи 

 

СЪСТАВ: 

-Алуминиево фолио DSAF (30мкм);  
-Залепващ слой – акрилен солвент;  
-Подложка от силиконизирана хартия 
 
 

Артикул Ширина 
на 
лентата 

Дължина 
на 
лентата 

Количество 
в минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна 
опаковка 

302-053 50мм 10м 1 ролка 72 ролки 

Индивидуална опаковка: всяко руло е опаковано в термоустойчиво фолио и има индивидуален картонен етикет, който 

позволява стоката да бъде окачвана на стендове и държачи. 

Артикул Ширина 
на 
лентата 

Дължина 
на 
лентата 

Количество 
в 
минимална 
опаковка 

Количество 
в 
транспортна 
опаковка 

302-009 50мм 50м 1 ролка 24 ролки 

302-051 75мм 50м 1 ролка 16 ролки 

302-052 100мм 50м 1 ролка 12 ролки 
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ААллууммииннииеевваа  ааррммииррааннаа  
ссааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа  AAVVIIOORRAA    
 

Алуминиевата армирана самозалепваща лента AVIORA представлява основа от алуминиево фолио и 
специална хартия, между които са разположени синтетични влакна, с последващо нанасяне на акрилния 
залепващ слой върху долния слой. Предназначена е за залепване на съединения и шевове при монтаж на 
отразяваща изолация с цел намаляване на топлинните загуби, за защита от проникване на пара, за 
предотвратяване на корозия, за херметизация на съединителни шевове на тръби, въздухопроводи, корпуси, 
възли и при други строителни, ремонтни, монтажни работи. Осигурява прекрасна топлоизолация на 
повърхността. Благодарение на синтетичните влакна и допълнителния слой от специална хартия 
съединението може да издържа на допълнителни механични натоварвания, за разлика от  обикновената 
алуминиева самозалепваща  лента. Лентата е поставена в ролка, като залепващият слой е защитен с 
допълнителна вложка (защитен слой). 
 
СВОЙСТВА: 
-Ширина на лентата:50мм, 75мм, 100мм 
-Дължина на лентата: 50м  
-Дебелина на основата:55мкм 
-Обща дебелина на лентата:85мкм 
-Натоварване до скъсване:336Н/25мм

2 

-Разтягане до скъсване: не по-малко от 6% 
-Залепване към стомана: 10Н/25мм 

-Устойчивост към ултравиолетови лъчи 
 
СЪСТАВ: 
-Алуминиево фолио 
-Хартия 
-Синтетично влакно 
-Залепващ слой – акрилен солвент 
-Подложка – силиконизирана хартия 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Индивидуална опаковка: всяко руло е опаковано в термоустойчиво фолио и има индивидуален картонен етикет, който 

позволява стоката да бъде окачвана на стендове и държачи. 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна 
опаковка 

302-047 50мм 50м 1 ролка 24 ролки 

302-056 75мм 50м 1 ролка 16 ролки 

302-083 100мм 50м 1 ролка 12 ролки 



                                    ЛЕНТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО 
                            И РЕМОНТ 
 

 16 

ММееттааллииззииррааннаа    
ссааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа    AAVVIIOORRAA    

  
Метализираната залепваща лента 
представлява основа от двуосно 
ориентиран полипропилен (ВОРР) с 
нанесен алуминиев слой и акрилен 
залепващ слой.  
Предназначена е за залепване на 

съединяване на панели, херметизация на съединителни шевове на тръби, въздухопроводи, корпуси; при 
монтаж на  вентилации и кондиционерни системи; за защита на части от оборудване от проникване на пара, 
прах и мърсотия. Метализираните самозалепващи ленти намират приложение в същите области, в които се 
използват и алуминиевите, но не се препоръчва тяхното използване за херметизация на повърхности, които 

се нагряват повече от +80
о
С 

 
СВОЙСТВА: 
-Ширина на лентата:50мм 
-Дължина на лентата: 50м  
-Дебелина на основата:28мкм 
-Обща дебелина на лентата:51мкм 

-Диапазон на работни температури: -40
о
С до +80

о
С 

-Натоварване до скъсване:100Н/25мм
2 

-Разтягане до скъсване: 140% 
-Залепване към стомана: 5,6Н/25мм 

-Отразява инфрачервено излъчване 
СЪСТАВ: 
-Двуосно ориентиран полипропилен (ВОРР), 
 Метализиран с алуминий 
-Залепващ слой на основата на акрилата 
 

Артикул Количество в 
минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна 
опаковка 

302-017 1 ролка 36 ролки 

 
Индивидуална опаковка: всяко руло е опаковано в термоустойчиво фолио и има индивидуален картонен етикет, който 

позволява стоката да бъде окачвана на стендове и държачи. 
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ССааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа    
ееддннооссттррааннннаа  ууссииллееннаа  ннаа  ооссннооввааттаа  

ннаа  ппеенноо  ггууммаа  ((ккааууччуукк))  AAVVIIOORRAA  

  

  

  
ППррееддннааззннааччееннаа  ее  ззаа  ррааббооттаа  вв  ммеессттаа,,  ккооииттоо  ссаа  ттррууддннооддооссттъъппннии  ззаа  ммооннттаажж  ннаа  ттооппллооииззооллааццииоонннноо  ппооккррииттииее  ((ддоо  

ввееннттииллии,,  ррааззккллооннеенниияя  ии  ддрр..)),,  ссъъщщоо  ззаа  ххееррммееттииззаацциияя  ннаа  ззааллееппвваащщии  шшееввооввее  ии  ссъъееддииннеенниияя  оотт  ккааууччууккоовваа  

ттооппллооииззооллаацциияя..  ЛЛееннттааттаа  ссее  ииззппооллззвваа  ввъъррххуу  ммааллккии  ууччаассттъъцции  ––  ттаамм,,  ккъъддееттоо  ллииссттннииттее  ммааттееррииааллии  ттрряяббвваа  ддаа  

ббъъддаатт  ррааззрряяззааннии..  ППооззввоолляявваа  ддаа  ссее  ииззббееггннаатт  ииззллиишшннии  ооттппааддъъцции..  

  
СВОЙСТВА: 
 -Ширина на лентата:50мм 
 -Обща дебелина на лентата:3мм 
-Дължина на лентата: 15м 

-Диапазон на работни температури: -200
о

С до +105
о

С 

-Коефициент на топлопроводимост (+10
 о
С):0,036Вт/м*К 

 
 

СЪСТАВ: 
-Пено гума (синтетичен каучук) със запушени пори 
-Залепващ слой на акрилова основа 
-Синтетично влакно 
-Силиконизирана хартия 

 
 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Дебелина на 
лентата 

Количество в 
минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна 
опаковка 

302-074 50мм 15м 3мм 1 ролка 14 ролки 

Индивидуална опаковка: полипропиленова опаковка за окачване 
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ЛЛееннттаа  ззаа  ххееррммееттииззаацциияя  

AAVVIIOORRAA  ((ччееррннаа))  

 

 Лентата за херметизация представлява лента от 
поливинилхлорид, направена на основата на PVC композиции, с нанесен от едната страна залепващ слой. 
Използва се за херметизация на съединения на топлоизолации от пено каучук, съединения на пластмасови 
тръби, а също и за херметизация на опасни участъци на съединения и конструкции, намиращи се в широк 
температурен диапазон. Благодарение на отличната си адхезия и голяма еластичност, плътно прилепва 
към повърхността, осигурява стабилност при работа под налягане и в агресивна среда. Притежава висока 
степен на защита от корозия. 

              
СВОЙСТВА: 
-Дебелина на основата:110мкм 
-Обща дебелина на лентата: 130мкм 

-Диапазон на работните температури:-50
о

C -+125
o

C 
-Разтягане до скъсване: не по-малко от 150% 
-Прилепване към стомана: 20H/25мм 

 
 
СЪСТАВ: 
-Лента 
-Залепващ слой на гумена основа 

 
Индивидуална опаковка: всяко руло е опаковано в термоустойчиво фолио и има индивидуален картонен етикет, който 

позволява стоката да бъде окачвана на стендове и държачи. 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Количество в минимална 
опаковка 

Количество в транспортна 
кутия 

302-048 38мм 10м 1 ролка 84 ролки 

302-049 38мм 25м 1 ролка 42 ролки 

302-054 48мм 10м 1 ролка 72 ролки 

302-050 48мм 25м 1 ролка 36 ролки 



                                    ЛЕНТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО 
                            И РЕМОНТ 
 

 19 

Лента за тръби 
  AAVVIIOORRAA  ((ссиивваа)) 

 
 Лентата за тръби представлява лента от 
поливинилхлорид, направена от PVC 
композиции, с нанесен от едната страна 
залепващ слой. Предназначена е за бърз 
ремонт на повредени тръбни повърхности, 
а също и за херметизация на опасни 
участъци на съединения и конструкции, 
намиращи се в широк температурен 
диапазон. 
Благодарение на отличната си адхезия и 
голяма еластичност, плътно приляга към 
повърхностите и осигурява стабилност при 
работа под налягане и в агресивна среда. 
Притежава висока степен на защита от 
корозия. 
 

Употреба:фиксирайте края на лентата близо до повредения участък от тръбата, и разтягайки лентата, 
направете един оборот така, че да се залепи сама за себе си. 
 

 
 
СВОЙСТВА: 
-Ширина на лентата: 48мм 
-Дължина на лентата: 10м 
-Дебелина на основата:110мкм 
-Обща дебелина на лентата: 130мкм 

-Диапазон на работните температури:-50
о

C -+125
o

C 
-Разтягане до скъсване: не по-малко от 150% 
-Прилепване към стомана: 20H/25мм 

 
 
СЪСТАВ: 
- PVC лента 
-залепващ слой на гумена основа 
 

Артикул Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна кутия 

302-010 1 ролка 72 ролки 

 
Индивидуална опаковка: всяко руло е опаковано в термоустойчиво фолио и има индивидуален картонен етикет, който 

позволява стоката да бъде окачвана на стендове и държачи. 
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Саммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа,,    
ууссииллееннаа  ссъъсс  ссттъъккллооввллааккнноо  

AAVVIIOORRAA  ((„„ззааллееппвваащщаа  ссккооббаа””))  

  

  

ООппааккооввъъччннааттаа  ссааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа  AAVVIIOORRAA  ииммаа  шшииррооккаа  ооббллаасстт  ззаа  ппррииллоожжееннииее..  ИИззппооллззвваа  ссее  ззаа  ууккррееппввааннее  

ннаа  ооссооббеенноо  ттеежжккии  ттооввааррии,,  ззаа  ооффооррммяяннее  ннаа  ссннооппооввее  оотт  ттрръъббии,,  ккааббееллии,,  ввааррееллии,,  ии  ддрр..,,  ззаа  ппооддммяяннаа  ннаа  ввъъжжееттаа  ии  

ккааннааппии  ппррии  ммооннттаажж  ннаа  ооббввииввннаа    ттооппллооииззооллаацциияя  ннаа  ттрръъббии  сс  ггоолляямм  ддииааммееттъърр..  

  
СВОЙСТВА: 
-Отлична адхезия  
--ВВииссооккаа  ннааддллъъжжннаа  ии  ннааппррееччннаа  ииззддъърржжллииввоосстт  ннаа  ссккъъссввааннее  

--ННааддллъъжжнноо  ууссииллввааннее 

СЪСТАВ: 
- Полиетиленова лента 
- Залепващ слой 
- Синтетични влакна 

 

Индивидуална опаковка: всяко руло е опаковано в термоустойчиво фолио и има индивидуален картонен етикет, който 

позволява стоката да бъде окачвана на стендове и държачи. 
 

  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  

  

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ММееттоодд  ннаа  ииззппииттввааннее  ССттааннддааррттннаа  ссттооййнноосстт  ГГрреешшккаа  ппррии  ииззммееррвваанниияяттаа  

ААррттииккуулл  

330022--004422,,  330022--004433  
ООббщщоо  ттееггллоо,,  гг//мм

22  

  
IISSOO  553366  112288  ++//--55%%  

ГГррааннииццаа  ннаа  ииззддъърржжллииввоосстт  ддоо  

ссккъъссввааннее,,  НН//ссмм  
AAFFEERRAA  44000044  114400  ++//--55%%  

РРааззттяяггааннее  ддоо  ссккъъссввааннее,,  %%  

  
AAFFEERRAA  44000055  <<1100    

ППррииллееппввааннее  ккъъмм  ммееттааллннаа  

ппооввъъррххнноосстт,,  НН//  ссмм  
AAFFEERRAA  44000011  66  ++//--1100%%  

ССттееппеенн  ннаа  ззааллееппввааннее  ппоо  ммееттооддаа  

««РРооллллииннгг  ббоолл  ттаакк»»,,  ссмм  
PPSSTTCC  66  <<55    

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна 
кутия 

302-043 15мм 50м 1 ролка 60 ролки 

302-044 19мм 50м 1 ролка 48 ролки 
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ССииггннааллннаа  ллееннттаа    AAVVIIOORRAA    
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Използва се за ограждане на територии, които 
представляват опасност, а също и на зони, в които 

се извършват строителни или ремонтни работи др. 

 
СВОЙСТВА: 
-Ширина на лентата: 50мм 
-Дължина на лентата: 200м 
-Дебелина на лентата: 30мкм 

-Диапазон на работните температури:-40
о

C -+50
o

C 
-Цвят: бяло-червен 

 
СЪСТАВ: 
- Полипропилен 

Артикул Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна кутия 

302-011 1 ролка 36 ролки 

Индивидуална опаковка: всяко руло е опаковано в термоустойчиво фолио и има индивидуален картонен етикет, който 

позволява стоката да бъде окачвана на стендове и държачи. 

 
Тефлонова уплътнителна лента AVIORA 

 Тефлоновата лента AVIORA е направена от флоропластов 
уплътнителен материал (ФУМ). Предназначена е за уплътняване на 
резбови съединения от всички видове материали при извършване 
на санитарно-технически, авторемонтни дейности, при ремонт на 
битова техника и др. Лентата ФУМ се използва в санитарните, 
домашните и промишлените системи на водоснабдяването, може да 
бъде използвана при работа в среда на разредени разтвори на 
киселини и основи. 
СВОЙСТВА: 
-Ширина на лентата: 65-85мм 

-Температурен диапазон:-190
о
C -+230

o
C 

-Работно налягане: до 10Мпа (102кгс/см2 
-Издържливост до скъсване:150-200кг/мм2 

-Устойчивост към агресивна среда 
 

 
Индивидуална опаковка: индивидуални пластмасови кутийки 

Артикул Минимална 
опаковка 

Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна кутия 

СЪСТАВ: 
-Неизпечена лента, направена от 
флоропласт-4Д  

302-039 Лента 
полипропил. 
за окачване 

10 ролки 500 ролки  
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ННиишшккаа  ззаа  ххееррммееттииззаацциияя  AAVVIIOORRAA  
Област на приложение 
 
 Предназначена е за уплътняване на резбови съединения 
от всички видове материали при извършване на 
санитарно-технически, авторемонтни дейности, при ремонт 
на битова техника и др.  
Нишката се използва в санитарните системи на 
водоснабдяването.  
Има разрешение за използване в системи за 
водоснабдяване с питейна вода в Руската Федерация ( 
санитарно- епидемиологично заключение на 
Роспотребнадзор 77.01.16.251.П.051613.08.09 от 
07.08.2009г.) 

Термоустойчива е до 150
о

С 
 

 
 НАЧИН НА УПОТРЕБА: 

Почистете повърхността на резбата от прах и замърсявания 
Омотайте нишката по резбата 
Създавайки известно натягане, направете няколко напречни витки върху резбата 
Отрежете необходимата дължина с помощта на вградения нож и акуратно сложете свободния край върху резбата 
Навийте съединяваните части 
 
Препоръчително количество намотки 

Диаметър на тръбата Метална тръба Пластмасова тръба 

1/2 7 12 

3/4 8 20 

1 10 25 

1 1/2 13 30 

2 20  

2 1/2 25  

 
СЪСТАВ: 

- Териленова нишка, 
-  Инертна специална паста 

СРОК НА ГОДНОСТ: неограничен 

Да се съхранява на сухо при температура от :-5
о
C  до +40

o
C 
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Бордюрна 
самозалепваща  
лента AVIORA за мивки и вани  

 
 Бордюрната лента AVIORA се използва за 
херметизация на съединения, за декориране на 
бани, душкабини, джакузита и кухни. Върху 
лентата е нанесено специално бутилово лепило, 
съдържащо добавки, които възпрепятстват 
образуването на мухъл и плесени. 
Залепващият слой е нанесен върху цялата 
ширина на лентата, което позволява да се 
изключи преждевременното и отлепване и 
възможните протичания. 

 
 
 
 
 
 
СЪСТАВ: 
-Синтетичен каучук, полиолефин; 
-Бутилово лепило; 
-Фунгициди 
-Антиадхезионна лента. 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Индивидуална опаковка: 1 ролка на блистер 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна кутия 

302-095 12,8мм 3,35м 1 ролка 20 ролки 

302-032 38мм 3,35м 1 ролка 10 ролки 

302-033 60мм 3,35м 1 ролка 8 ролки 



                                    ЛЕНТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО 
                            И РЕМОНТ 
 

 24 

Самозалепващ  
бордюр AVIORA 
 

 
Самозалепващият бордюр AVIORA се използва за декориране на мястото на съединяване на стената и 
пода. Пластичността на лентата позволява да се осигури плътно прилягане към криви повърхности. 
Специалното покритие прави лентата устойчива на изтъркване. 
 
СЪСТАВ: 
-Полиолефин 
-Синтетичен каучук 
-Залепващ слой 
-Силиконизирана хартия 
 

 
Индивидуална опаковка: картонена кутия 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дължина на 
лентата 

Цвят Количество в 
минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна 
кутия 

302-097 50мм+15мм 5м Сив 1 ролка 20 ролки 

302-098 50мм+15мм 5м Дървесен светъл 1 ролка 20 ролки 

302-099 50мм+15мм 5м Дървесен тъмен 1 ролка 20 ролки 
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Противокомарна мрежа  

със закрепваща лента AVIORA  
бяла 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Противокомарната мрежа: 
-идеално подхожда за всякакви типове прозорци; 
-лесно се слага и лесно се маха; 
-компактна е ( не изисква много място за съхранение); 
-при замърсяване лесно се пере; 
-не се изисква употребата на гвоздеи при поставянето. 
 
Самозалепващата крепежна лента: 
-е прозрачна 
-устойчива е към UV лъчи 
-при маханена мрежата не оставя следи от лепилото 
-позволява внимателна фиксация на мрежата 
 
Препоръчва се противокомарната мрежа да се използва на вили, в офиси и бизнес центрове, в почивни 
домове и т.н. – навсякъде, където присъствието на насекоми може да попречи на работата и отдиха ви! 
 
 
СЪСТАВ НА МРЕЖАТА: 

-Полиестер 
 
СЪСТАВ НА КРЕПЕЖНАТА ЛЕНТА: 
-Найлон 
-Залепващ слой 
-Хартиен защитен слой 

 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуална опаковка: картонена кутия 

Артикул Ширина на 
мрежата 

Височина на 
мрежата 

Количество в 
минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна 
кутия 

302-093 1,1м 1,3м Мрежа+крепежна 
лента 

24 броя 

302-094 1,1м 1,5м Мрежа+крепежна 
лента 

24 броя 
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ААккссеессууааррии  ссъъсс  ссииссттееммаа  ззаа  ббееззссллеедднноо  ооттссттрраанняяввааннее 
ДДаа  ссее  ззааллееппии  ззааккааччааллккаа  ииллии  ффооттооррааммккаа  ппооссррееддссттввоомм  ддввууссттррааннннаа  ссааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа  ее  ммннооггоо  ллеесснноо  ии  ппррооссттоо..  ННее  ее  

ннееооббххооддииммоо  ддаа  ссее  ппррооббиивваа  ссттееннааттаа  ииллии  ддаа  ссее  ппоовврреежжддаа  ппооввъъррххннооссттттаа  сс  ггввооззддееии..  ННоо  ииддвваа  ввррееммее,,  ии  ввии  ссее  ииссккаа  ддаа  ззааккааччииттее  

ззааккааччааллккааттаа  ппоо--ввииссооккоо,,  аа  ввммеессттоо  ффооттооррааммккааттаа  ддаа  ооккааччииттее  ккааррттииннаа  ии  ттоо  ннаа  ссъъввссеемм  ддррууггоо  ммяяссттоо..ВВ  ттооззии  ссллууччаайй  ппррооццеессъътт  ннаа  

ооттссттрраанняяввааннее  ее  ссъъппррооввооддеенн  сс  ммаассаа  ппррооббллееммии..  ООттссттрраанняяввааййккии  ззааккааччааллккииттее,,  ВВииее  ммоожжееттее  ддаа  ссккъъссааттее  ттааппееттииттее  ииллии  ддаа  

ппооввррееддииттее  ллююббииммааттаа  ффооттооггррааффиияя,,  ооппииттввааййккии  ссее  ддаа  яя  ссввааллииттее  оотт  ссттееннааттаа..  ЗЗааккааччааллккииттее  ии  ссааммооззааллееппвваащщииттее  ллееннттииччккии  

AAVVIIOORRAA  ссъъсс  ссииссттееммаа  ззаа  ббееззссллеедднноо  ооттссттрраанняяввааннее  ллеесснноо  ии  ннааддеежждднноо  ссее  ффииккссиирраатт,,  ии  ввъъвв  ввссееккии  ммооммееннтт    ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  

ооттссттррааннееннии,,  ооссттааввяяййккии  ссттееннааттаа  ннееппооккъъттннааттаа..  

ЗЗааккааччааллккии    
  ссъъсс  ссииссттееммаа  ззаа  ббееззссллеедднноо  ооттссттрраанняяввааннее  

  

 
 СЪСТАВ НА ЗАКАЧАЛКАТА 

ABS пластмаса 
СЪСТАВ НА ДВУСТРАННАТА  
САМОЗАЛЕПВАЩА ЛЕНТИЧКА 
-Синтетичен каучук 

-Залепващ слой 
-Силиконизирана хартия 

 

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ 
Поставяне 

-Почистете повърхностите от прах и замърсявания, по възможност ги 
обезмаслете и осушете 
-Отстранете защитния слой от двустранната самозалепваща лентичка 
на основата на закачалката 
-Залепете  основата на закачалката към стената  и плътно притискайте 
30 сек. 
-Закачете закачалката върху основата 
-Закачалката може да се използва след 1 час.  
Отстраняване 

-Махнете закачалката от основата 
-Придържайки основата, бавно издърпвайте лентата, хващайки за 
езичето 
-Издърпайте лентата във вертикална посока успоредно на стената 
дотогава, докато основата не се отдели от нея.    
  

Артикул Размер Количество в минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна кутия 

302-100 среден 1 блистер 72 блистера 

302-101 голям 1  блистер 72 блистера 

Индивидуална опаковка: блистер 

СЪСТАВ  
-Синтетичен каучук 

-Залепващ слой 
-Силиконизирана хартия 

ДДввууссттррааннннии  ссааммооззааллееппвваащщии    
ллееннттииччккии  ссъъсс  ссииссттееммаа  ззаа  ббееззссллеедднноо  ооттссттрраанняяввааннее  
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ 
Поставяне 

-Почистете повърхностите от прах и замърсявания, по възможност ги 
обезмаслете и осушете 
-Отстранете единия защитен слой 
-Залепете лентичката към стената по такъв начин, че езичето да бъде 
достъпно за последващо отстраняване 
-Плътно притискайте 30 сек. 
-Отстранете втория защитен слой 
-Залепете нужния предмет и плътно притиснете  за 30сек. 
Отстраняване 

-Придържайки предмета, бавно издърпвайте лентата, хващайки за 
езичето. -Издърпайте лентата във вертикална посока успоредно на 
стената дотогава, докато предметът не се отдели от нея. 

Артикул Количество в 
опаковка 

Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна кутия 

302-102 12 лентички 1 блистер 96 блистера 

Индивидуална опаковка: блистер 
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Самозалепващи държатели за кабели и гирлянди със система за безследно 
отстраняване AVIORA 

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ 
Поставяне 

-Почистете повърхностите от прах и замърсявания, по 
възможност ги обезмаслете и осушете 
-Отстранете единия защитен слой на двустранните 
самозалепващи лентички 
-Залепете лентичката откъм залепващия слой към 
държателя, който предварително сте отделили от 
блокчето 
-Плътно притискайте 30 сек. 
-Отстранете втория защитен слой 
-Залепете държателя към повърхността и плътно 
притиснете  за 30сек. 
-Държателят може да бъде използван след 1 час 
Отстраняване 

-Придържайки държателя, бавно издърпвайте лентата, 
хващайки за езичето.  

-Издърпайте лентата успоредно на повърхността 
дотогава, докато държателят не се отдели от нея.  

 

Артикул 
Количество в 

опаковка 
Количество в минимална 

опаковка 
 Количество в транспортна  

кутия 

302-108 12 държатели 1 блистер 60 блистера 

Индивидуална опаковка: блистер. 

Стоката е сертифицирана. 

  

СЪСТАВ  
-Синтетичен каучук 

-Залепващ слой 
-Силиконизирана хартия 
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Армиращи мрежи AVIORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Област на приложение: 
Използват се за армиране на : 
Съединения на плочки от различни листови 
материали; 
Пукнатини на тавани и стени; 
Ъгли между стени и тавани. 
Съвместими са с всички видове шпакловки и 
мазилки. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
Индивидуална опаковка: всяка ролка е опакована в термоустойчиво фолио и има индивидуален картонен етикет, 

който позволява стоката да бъде окачвана на стендове и държачи. 
Стоката е сертифицирана. 

Артикул Ширина на лентата Дължина на лентата Количество в 
транспортна опаковка 

302-105 50мм 20м 80 ролки 

302-107 50мм 50м 48 ролки 

302-106 50мм 90м 24 ролки 

302-025 50мм 20м 24 ролки 

СЪСТАВ  
-мрежа от стъкловлакно 
-Залепващ слой на каучукова основа 
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УУппллъъттннииттеелл  ззаа  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии  AAVVIIOORRAA  

 
Използва се за отопляне на врати и прозорци в качеството си 
на уплътняващ елемент. 

 
СЪСТАВ: 

-Пенополиетилен 

 
  

  
  

  

  

  

  

  

ИИннддииввииддууааллннаа  ооппааккооввккаа::  ппооллииппррооппииллеенноовваа  ппррооззррааччннаа  ооппааккооввккаа  ззаа  ооккааччввааннее  

  

  

  

  

ГГууммеенн  ууппллъъттннииттеелл  ззаа  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии  AAVVIIOORRAA  
 
Използва се в качеството си на уплътняваща лента: 
-за пролуки от 3 до 5мм се използва профил „Р” 
-за пролуки от 3 до 7мм се използва профил “D” 
 
СЪСТАВ: 

-Гума ЕПДМ 
-Залепващ слой 
-Силиконизирана хартия 

  

  

  
  

ИИннддииввииддууааллннаа  ооппааккооввккаа::  ппооллииппррооппииллеенноовваа  ппррооззррааччннаа  ооппааккооввккаа  ззаа  ооккааччввааннее  

  

  

Артикул Сечение на 
лентата 

Дължина Цвят на лентата Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна кутия 

302-087 5мм*8мм 19м бял 1 бр 40 бр. 

302-088 8мм*8мм 14м бял 1  бр 40 бр. 

302-089 5мм*16мм 12м бял 1бр 32 бр. 

Артикул Сечение на 
лентата 

Дължина Цвят на лентата Количество в 
минимална опаковка 

Количество в 
транспортна кутия 

302-079 Профил “Р” 6м (2*3m) бял 1 ролка 30 бр. 

302-080 Профил “D” 6м (2*3m) бял 1  ролка 30 бр. 
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ССааммооззааллееппвваащщаа  ллееннттаа  AAVVIIOORRAA  

  
ООббллаасстт  ннаа  ппррииллоожжееннииее  

  

ИИззппооллззвваа  ссее  ззаа  ооттоопплляяннее  ннаа  ппррооззооррцции  ии  ввррааттии..  

  

ССЪЪССТТААВВ::  

--ппееннооппооллииееттииллеенн  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ИИннддииввииддууааллннаа  ооппааккооввккаа::  ппооллииппррооппииллеенноовваа  ооппааккооввккаа  ззаа  ооккааччввааннее  

ССттооккааттаа  ее  ссееррттииффииццииррааннаа  
 
 
 
 

 
 

 

AAVVIIOORRAA  ззаащщииттннoo  ппооллииееттииллееннооввоо  ппллааттнноо 
 
 “ AVIORA”  защитното платно представлява полиетиленово платно с 
размери 4м х 5м, и служи за покриване и предпазване на повърхности 
при ремонтни дейности. 
 

 
 
                             
 
 
 
 

 

Артикул Ширина на 
лентата 

Дебелина 
на 
лентата 

Дължина Цвят на лентата Количество в 
минимална 
опаковка 

Количество в 
транспортна кутия 

302-084 30мм 2мм 10м бял 1 бр 48бр. 

302-085 40мм 2мм 10м бял 1  бр 40 бр. 

302-086 50мм 2мм 10м бял 1бр 32 бр. 
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Опаковъчна лепяща лента (скоч лента)  AVIORA 

Опаковъчната лепяща лента AVIORA успешно се използва 

в качеството на допълнителен елемент за фиксиране на 

опаковката на различни видове стоки. Отличителни 

особености на лепящата лента  са високата здравина, 

безшумността и надеждността на фиксацията. 

Опаковъчната лента е незаменима  при извършване на 

товаро-разтоварни дейности и транспортиране на стоки. 

Области за приложение: 
-при транспортиране 

-за вилата 

 Предназначена за опаковане на товари 

СЪСТАВ 

- ПП-лента 

- залепващ слой 

Артикул 
Ширина на 

лентата 

Дължина на 

лентата 

Дебелина на 

лентата 
Характеристики 

 Количество в 

транспортна 

опаковка 

301-005 50 мм 66 м 65 мкм 
бесшумна, 

прозрачна 
36 ролки 

301-009 19 мм 66м 50 мкм прозрачна 96 ролки 

301-011 38 мм 66 м 50 мкм прозрачна 48 ролки 

301-001 50 мм 66 м 50 мкм прозрачна 36 ролки 

301-002 50мм 66 м 50мкм тъмна 36 ролки 

301-013 75 мм 66 м 50 мкм прозрачна 24 ролки 

Индивидуална опаковка: всяка ролка е опакована в термоустойчиво фолио, върху което е 

отпечатана необходимата информация за продажби на дребно.  

Стоката е сертифицирана 
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Защита за пролука на врати, самозалепваща AVIORA 

 

 

Области за употреба 

Предназначена за защита от течение, за предотвратяване на попадане в помещенията през 

пролуката под вратата на светлина, насекоми и др. 

 СЪСТАВ 

 - Поливинилхлорид 

 - Полипропилен 

 - Полиетилен 

 - Стомана 

 - Залепващ слой 

 - Силиконизирана хартия 
  

Артикул Дължина Цвят 
Количество в минимална 

опаковка 

 Количество в транспортна 

опаковка 

306-008 90 см бяла 1 бр. 9 бр. 

306-007 90 мм светло-кафява 1 бр. 9 бр. 

306-011 90 см  тъмно-кафява 1 бр. 9 бр. 

306-010 90 см  прозрачна 1 бр. 9 бр. 

306-009 90 см 
 алуминиева с променлива 

височина 
1 бр. 9 бр. 

 Индивидуална опаковка: всяко руло от пропиленива лента е опакован в термоустойчиво фолио и 

има индивидуален картонен етикет, който позволява да стоката да се окачва на стендове и 

държачи.  

Стоката е сертифицирана.. 


