76 – 50,51 Vulkanická montážna páska
Tesniace a izolačné pásky šírky 19 a 50 mm.
Oblasť použitia:
Tesniaca a izolačná páska pre rýchle opravy elektroinštalácii, káblov,
rozvodov vody a kúrenia, hadíc motorov a chladiacej techniky, odpadových
potrubí a ostatných povrchov, ktoré vyžadujú okamžitú opravu izolácie alebo
tesností.
Spôsob použitia:
Potrebné množstvo pásky odstrihnite z cievky a odstráňte ochrannú fóliu.
Miesto, ktoré chcete izolovať, postupne prekrývavým spôsobm ťahom
previňte vulkanickou páskou. V priebehu omotávania izolovaného miesta
môže byť podľa potreby vulkanická páska nastavovaná. Po približne 30
minútach vytvorí vulkanická páska uzavretú zliatu gumovú vrstvu.
Vlastnosti výrobku:
Vulkanická montážna páska nemá na svojom povrchu žiadnu vrstvu lepidla.
Na vzduchu páska samostatne vulkanizuje v zliatu vzduchotesnú
a vodotesnú gumovú vrstvu.
• Vynikajúca priľnavosť k utesňovaným plochám a izolovaným povrchom
•Odolná UV žiareniu a ozónu
•Odolná olejom, brzdovej kvapaline, rozpúšťadlám
• Odolná zmäkčovadlom z izolácii káblov a PVC
• Rezistentná voči vlhkosti
• Prelakovateľná bežnými akrylátovými lakmi
• Teplotná odolnosť: -40 až 100 °C
•Max. prieťažnosť: 900%
•Pevnosť v ťahu: 2 Mpa
•Dielektrická pevnosť: 42 kV/mm
• Dĺžka: 10 metrov
•Šírka pásky: 76-50……..19 mm
76-51….…..50 mm
Bezpečnostné pokyny :
Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Dbajte na
upozornenia na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím
overte znášanlivosť.
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Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

