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SHRINK CABLE 3:1
Smršťovací izolační a ochranná hadice s lepidlem

CHARAKTERISTIKA:
SHRINK CABLE jsou černé, teplem smršťované hadice s tavným 

lepidlem na vnitřní stěně (lepidlo vytváří po smrštění nepropustnou 

ochrannou bariéru vevnitř i na koncích hadice). Poskytují permanentní 

ochranu  dílu před působením vzdušné vlhkosti nebo proti nechtěnému 

vnikání vody. Zamezují vzniku oxidace, přispívají ke zvýšení celkové 

mechanické odolnosti ošetřené součástky. 

SHRINK CABLE jsou vhodné pro použití v interiéru i exteriéru.

APLIKACE:
SHRINK CABLE se používají ve všech odvětvích automobilového,  

elektrotechnického i strojírenského průmyslu k ochraně elektrických 

vodičů, součástek (elektrické spojky, očka, háky apod.) a kabelových 

svazků pracujících v náročných podmínkách, např. časté kolísání teplot, 

celkově vlhké prostředí, předvídatelná možnost mechanického poškození 

(spoje elektroinstalace na stavbách, ve výkopech, dolech, jeskyních, 

sklepech apod.). TIP: je možné použít i jako ochrannou izolační vrstvu 

ručního nářadí v místě úchopu.  

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Vyberte vhodný průměr SHRINK CABLE a pomocí ostrého nástroje (nůž, nůžky) oddělte dostatečně dlouhý kus.

2. Opatrně navlékněte odřezaný kus hadice na ošetřované místo (elektrický vodič/součástka/svazek kabelů/pracovní nářadí).

3. Místo opravy „uzavřete“ postupným zahříváním hadice směrem od středu k okrajům vhodným nástrojem (např. MICRO

TORCH, Art.-Nr.: CH80103), nastaveným na správnou teplotu (smršťování probíhá při teplotě od +100 °C do +180 °C).

SPECIFIKACE:
Materiál: polyetylén ///// Barva: černá ///// Poměr smrštění: 3:1 

Míra podélného smrštění: < 15 % ///// Absorpce vody: < 0,15 %

Teplotní odolnost: -55 °C až +110 °C ///// Pevnost v tahu: 15 MPa

Měrná hmotnost: 1,25 g/cm³ ///// Dielektrická pevnost: 22 kV/mm  

Specifický vnitřní odpor: 10¹⁴ Ωxcm

SKLADOVÁNÍ: 
V běžných podmínkách neomezeně, 

vyhnout se teplotám nad +40 °C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Při manipulaci dodržujte obecně platná 

pravidla BOZP.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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SHRINK CABLE 3/1 CHSC31 1 ks / 1,22 m CH80070 3917 3900

SHRINK CABLE 6/2 CHSC62 1 ks / 1,22 m CH80071 3917 3900

SHRINK CABLE 9/3 CHSC93 1 ks / 1,22 m CH80072 3917 3900

SHRINK CABLE 12/4 CHSC124 1 ks / 1,22 m CH80073 3917 3900

SHRINK CABLE 18/6 CHSC186 1 ks / 1,22 m CH80074 3917 3900

SHRINK CABLE 24/8 CHSC248 1 ks / 1,22 m CH80075 3917 3900

SHRINK CABLE 39/13 CHSC3913 1 ks / 1,22 m CH80076 3917 3900


