
Opravárenská páska

Flexibilní, odolná a samofixační opravárenská páska pro
aplikace ve vnitřních i venkovních prostorách.

Flexibilní, odolná a samofixační opravárenská páska z plastu
vyztuženého skleněnými vlákny pro rychlé nouzové opravy
ve vnitřních i venkovních prostorách. Opravárenská páska je
nasáklá speciální pryskyřicí a aktivuje se kontaktem s vodou.

Umožňuje velmi snadnou a rychlou aplikaci a také velmi
vysokou přilnavost téměř na všechny povrchy. Po pouhých
30 minutách je páska plně vytvrzená a odolná. Po vytvrzení
lze pásku brousit a natírat.

Páska může být aplikována bez dalších nástrojů a používá
se ke spolehlivým a trvanlivým opravám v průmyslových
aplikacích, kvalifikovaných řemeslech, po celém domě, v
kempu a kutilství.

Vlastnosti
Odstín bilý

Zpracování
Teplota zpracování +10 to +35

Vytvrzení
manipulační síla (35 % pevnost) 7 min
konečná pevnost (100 % pevnost) 30 min

Mechanické vlastnosti po vytvrzení
Pevnost v tahu 35
Tvrdost (Shore D) 70

Tepelné parametry
Teplotní odolnost -50 bis +120 for a short period of time +150

rozsah dodávky
Rukavice | Repair Tape

Převodní tabulka
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

dostupné velikosti:
10710515 Opravárenská páska, 1 kus, bilý
10710536 Opravárenská páska, 1 kus, bilý
10711036 Opravárenská páska, 1 kus, bilý

na detail produktu

Technické listy – Strana: 1/1
Datum revize: 05.09.2022

Epoxidové systémy

Plastiková ocel

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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