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Reflexite® 
 
Návod na použití reflexního pásu Reflexite® VC104+ na pevné povrchy 
 
Návod na použití 
 
Reflexite® VC104+ na pevné povrchy je použitelný na nová tak i na ojetá nákladní vozidla, návěsy a přívěsy. 
Pro aplikaci na nerezové povrchy prosím kontaktujte firmu Reflexite. 
 
Potřebné nářadí: 
- čisté oblečení 
- nůž 
- špachtle ovinutá čistým hadrem, aby nedošlo k poškození materiálu 
- v případě ojetých vozidel: jemný brusný papír 
- ředidlo (IPA) 
 
Pracovní teplota 
Lepení reflexního pásu by mělo probíhat při teplotách v rozmezí od 15 do 38°C tak, aby lepidlo mohlo přilnout na povrch. 
Teplota vzduchu by měla být neměnná alespoň hodinu po ukončení lepení. 
 
Poznámka: 
Doporučené skladování pásek Reflexite VC 104+ určených na pevné povrchy při teplotě okolo 23°C 
 
Umístnění 
Pro správné umístění reflexních pásů na vozidle je potřebné řídit se instrukcemi normy ECE 104. 
Krok č.1 – Příprava 
Pouze pro jetá vozidla: 
Ujistěte se, zda je vozidlo vhodné k aplikaci refexních pásek. Nelepte pás na díry, nýty, rez, odlupující se barvu či lak. Pás musí být aplikován na čistý a rovný 
povrch. 
 
Důležitá poznámka: 
Osoba vykonávající samotnou aplikaci se musí ujistit, zda je povrch vhodný na aplikaci. 
 
Krok č. 2 – Očištění povrchu 
 
Je velmi důležité, aby byl povrch odmaštěný a bez prachu. Používejte měkké hadry navlhčené v ředidle. Čistěte povrch jen jediným směrem, aby bylo zame-
zeno rozptylu nečistot. Dalším měkkým hadrem odstraňte nečistoty dříve, než se ředidlo odpaří. 
Nalepte reflexní pás až po odpaření alkoholu. 
 
Poznámka – v případě použité plachty 
Je nevyhnutelné vykonat ještě jeden úkon před nalepením reflexního pásu: 
zbrousit povrch kde má být aplikovaný reflexní pás jemným brusným papírem a očistěte znovu ředidlem. 
 
Krok č. 3 – Umístnění 
Vodorovnou čárou si označte rovinu, kde budete lepit reflexní pás. 
 
Krok č. 4 – Aplikace 
Nalepte jednu z konců pásu na povrch / 20 mm od okraje/, odviňte asi 1m ochranné fólie z pásu a přilepte podle naznačených čar za pomocí špachtle. Tímto 
způsobem pokračujte po celé délce.  
Vyvarujte se dotyku lepící strany reflexního pásu. Po nalepení pásky je zapotřebí, ještě jednou uhlaďte pásku po celé délce špachtlí ovinutou hadrem, aby  
jste odstranili případné vzduchové bubliny anebo záhyby. 
 
Ujistěte se, že pás přilnul perfektně na povrch. 
 
V případě, že se po dobu lepení vytvořila v pásu vzduchová bublina, jehlou nebo ostrým nožem jej proděravte a vytlačte z něj vzduch. 
 
Důležité upozornění: 
Zaoblete okraje pásu pomocí nůžek nebo ostrého nože, nejlépe ještě před aplikací. 
V případě označení celého obrysu vozidla je možné přeložit přes sebe dva konce pásu. 
 
Krok č. 5 – Čas lepení  
Doporučuje se nechat vozidlo na místě ještě alespoň jednu hodinu po aplikaci. 
 
Návod na čištění 
 
Ruční mytí: 
Pásy Reflexite® VC 104+ PSA pro plachtové povrchy se může mýt ručně, kartáčem, hadrem anebo houbou, použitím vody, mýdla a nebo saponátu. Na 
opláchnutí se používá voda. 
 
Mytí pomocí automatických myček, turbokief, WAP-ek 
- max. tlak: 1200 PSI/ 80bar 
- teplota vody max. 60°C 
- použijte nástavec s otvorem 40° 
- mycí pistol při vysokotlakém mytí by se neměla držet pod větším úhlem než 45° 
- vzdálenost mycí pistole by měla být alespoň 60 cm od povrchu čištěného materiálu 
 
V případě použití saponátů, je třeba řídit se instrukcemi výrobců pro jejich ředění. 
Vždy je zapotřebí nakonec povrch opláchnout čistou vodou. 
 
Důležité upozornění: 
Všechny výrobky Reflexite jsou podrobené kontrole kvality po celou dobu výrobního procesu. 
Publikované informace týkající se produktů Reflexite jsou založené na výzkumu, které společnost pokládá za spolehlivé. Tyto informace se ale nemůžou 
pokládat za záruku. 
Z důvodů různorodosti využití produktů Reflexite a neustálého vývoje nových aplikací musí kupující zvážit, zda je daný produkt vhodný na plánované použití. 
Výrobce si vyhrazuje právo změn bez upozornění. 

 
Výrobní číslo je uvedené na vnitřní straně role, musí být registrované pro případnou reklamaci. 
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Reflexite® 
 
Návod na použití reflexního pásu Reflexite® VC104+ CURTIN Grade PSA / na plachty 
 
Návod na použití 
Reflexite® VC104+ PSA na plachty je použitelný na nová tak i na ojetá nákladní vozidla, návěsy a přívěsy. 
Důležité upozornění: záruka Reflexite platí jen pro nové plachty 
 
Potřebné nářadí: 
- čisté oblečení 
- nůž 
- špachtle ovinutá čistým hadrem, aby nedošlo k poškození materiálu 
- v případě ojetých vozidel: jemný brusný papír 
- ředidlo (IPA) 
 
Pracovní teplota 
Lepení reflexního pásu by mělo probíhat při teplotách v rozmezí od 15 do 38°C tak, aby lepidlo mohlo přilnout na povrch plachty. 
Teplota vzduchu by měla být neměnná alespoň hodinu po ukončení lepení. 
Poznámka: 
Doporučené skladování pásek Reflexite VC 104+ PSA při teplotě okolo 23°C. 
 
Umístnění 
Doporučujeme umístnit reflexní pás alespoň 15 cm nad ráčnami. 
Pro správné umístění reflexních pásů na vozidle je potřebné řídit se instrukcemi normy ECE 104. 
 
Krok č.1 – Příprava 
Reflexní pás může být nalepen na plachtu rozloženou na hladkém rovném povrchu anebo již nataženou na vozidle. 
V případě polepu plachty rozložené na rovném povrchu, natáhněte plachtu na obou stranách a přilepte reflexní pás. Pro ujištění, že je plachta dokonale 
napnutá, doporučujeme zatížit konce plachty těžkým předmětem. 
V případě polepu již natažené plachty na vozidle, podložte si plachtu ze zadní strany rovným předmětem tak, aby se špachtle měla o co opřít. 
Pro zjednodušení celé aplikace doporučujeme pracovat ve dvou osobách. 
Po celou dobu aplikace příliš nenapínejte plachtu! 
Poznámka – v případě používané plachty 
Ujistěte se zda je plachta vhodná k aplikaci reflexních pásů. Nelepte pás na díry, roztrhanou plachtu, ani na opravované části. 
Důležitá poznámka: 
Osoba vykonávající samotné lepení se musí ujistit, zda je povrch vhodný na aplikaci. 
 
Krok č. 2 – Očištění povrchu 
Je velmi důležité, aby byl povrch odmaštěný a bez prachu. Používejte měkké hadry navlhčené v ředidle. Čistěte povrch jen jediným směrem, aby bylo 
zamezeno rozptylu nečistot. Dalším měkkým hadrem odstraňte nečistoty dříve, než se ředidlo odpaří. 
Nalepte reflexní pás až po odpaření alkoholu. 
Poznámka – v případě použité plachty 
Je nevyhnutelné vykonat ještě jeden úkon před nalepením reflexního pásu: 
zbrousit povrch kde má být aplikovaný reflexní pás jemným brusným papírem a očistěte znovu ředidlem. 
Krok č. 3 – Umístnění 
Vodorovnou čárou si označte rovinu, kde budete lepit reflexní pás. 
 
Krok č. 4 – Aplikace 
Nalepte jednu z konců pásu na povrch / 20 mm od okraje/, odviňte asi 1m ochranné fólie z pásu a přilepte podle naznačených čar za pomocí špachtle. 
Tímto způsobem pokračujte po celé délce.  
Vyvarujte se dotyku lepící strany reflexního pásu. Po nalepení pásky je zapotřebí, ještě jednou uhlaďte pásku po celé délce špachtlí ovinutou hadrem, 
aby  jste odstranili případné vzduchové bubliny anebo záhyby. 
 
NYNÍ ODSTRAŇTE OCHRANNOU FÓLII. 
Opětovně uhlaďte pás po celé délce špachtlí, aby jste se ujistili, že pás přilnul perfektně na plachtový povrch. 
V případě, že se po dobu lepení vytvořila v pásu vzduchová bublina, jehlou nebo ostrým nožem jej proděravte a vytlačte z něj vzduch. 
 
Důležité upozornění: 
Zaoblete okraje pásu pomocí nůžek nebo ostrého nože, nejlépe ještě před aplikací. 
V případě označení celého obrysu vozidla je možné přeložit přes sebe dva konce pásu. 
 
Krok č. 5 – Čas lepení  
Doporučuje se nechat vozidlo na místě ještě alespoň jednu hodinu po aplikaci. 
Při skládání plachty se ujistěte, aby byl pás z venkovní strany! 
 
Návod na čištění: 
 
Ruční mytí: 
Pásy Reflexite® VC 104+ PSA pro plachtové povrchy se může mýt ručně, kartáčem, hadrem anebo houbou, použitím vody, mýdla a nebo saponátu. Na 
opláchnutí se používá voda. 
 
Mytí pomocí automatických myček, turbokief, WAP-ek 
- max. tlak: 1200 PSI/ 80bar 
- teplota vody max. 60°C 
- použijte nástavec s otvorem 40° 
- mycí pistol při vysokotlakém mytí by se neměla držet pod větším úhlem než 45° 
- vzdálenost mycí pistole by měla být alespoň 60 cm od povrchu čištěného materiálu 
 
V případě použití saponátů, je třeba řídit se instrukcemi výrobců pro jejich ředění. 
Vždy je zapotřebí nakonec povrch opláchnout čistou vodou. 
Důležité upozornění: 
Všechny výrobky Reflexite jsou podrobené kontrole kvality po celou dobu výrobního procesu. 
Publikované informace týkající se produktů Reflexite jsou založené na výzkumu, které společnost pokládá za spolehlivé. Tyto informace se ale nemůžou 
pokládat za záruku. 
Z důvodů různorodosti využití produktů Reflexite a neustálého vývoje nových aplikací musí kupující zvážit, zda je daný produkt vhodný na plánované 
použití. 
Výrobce si vyhrazuje právo změn bez upozornění. 
 
Výrobní číslo je uvedené na vnitřní straně role, musí být registrované pro případnou reklamaci. 
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