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E-Tape
Samovulkanizačná páska
Oblasť použitia:
Tesniaca a izolačná páska pre rýchle opravy elektroinštalácie, káblov,
rozvodov, hadíc, potrubí a ostatných povrchov, ktoré vyžadujú okamžitú
opravu izolácie alebo tesností.
Spôsob použitia:
Odstrihnite potrebné množstvo pásky a odstráňte podkladovú papierovú
fóliu. Pásku buď nalepte priamo na izolované miesto, alebo ako pri opravách
káblovej izolácie pásku preložte tak, aby sa konce pásky po ovinutí okolo
kábla opäť spojili lepivou stranou. Týmto spôsobom sa vytvorí vodotesná a
vzduchotesná elektroizolačná vrstva.
Vlastnosti výrobku:
E-Tape je kaučuková samovulkanizačná páska s povrchovou vrstvou z PVC.
Vytvára vzduchotesnú a vodotesnú ochrannú a izolačnú vrstvu.
• Vynikajúca priľnavosť k izolovaným povrchom
• Odolná UV žiareniu a ozónu, kyselinám, hydroxidom, nafte, detergentom
a mechanickému zaťaženiu
• Rezistentná voči vode, vlhkosti a mrazu
• Aplikovateľná pri teplotách -18 °C až +49 °C
• Teplotná odolnosť: -34 °C až +82 °C
• Max. prieťažnosť pri 23 °C: 250 %
• Max. prieťažnosť pri -18 °C: 100 %
• Pevnosť v ťahu: 16 N/mm2
• Dielektrická pevnosť: 45 kV/mm
• Priľnavosť: 2,2 N/10mm
• Dĺžka pásky: 6 m
• Šírka pásky: 6 mm
• Hrúbka pásky: 0,6 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 .
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