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CHWT // CH80037 //  PÁSKY

Waterproof Tape Black
Fixační voděodolná páska

CHARAKTERISTIKA:
WATERPROOF TAPE BLACK je černá textilní samolepící vodotěsná páska 

pro různé druhy těsnění a lepení dílů. 

Výrobek je charakterizován následujícími vlastnostmi:

- o 40% vyšší pevnost oproti běžným typům pásek

- struktura na bázi vláken (dá se velmi dobře trhat)

- velmi dobrá odolnost proti vlhkosti

- vynikající přilnavost a pevnost v tahu

- lze ji přelakovat běžnými typy barev

- po odstranění nezanechává zbytky lepidla

APLIKACE:
Typickými příklady použití je:

- utěsnění přívodů vzduchových potrubí v ohřívačích a v klimatizačních

systémech

- svazování a fixace kabelů

- zajištění ochranných plachet a plastových krytů v interiéru i v exteriéru

- zajištění správné konstrukční polohy dílů po dobu zasychání lepidla

- fixace čelního skla během schnutí lepidla

- ochrana přilehlých ploch proti nechtěnému poškození při broušení a řezání

- nouzové/havarijní utěsňování poškozených hadic s nízkým tlakem vody

nebo vzduchu

NÁVOD NA POUŽITÍ :
1. Místo aplikace vysušte a odmastěte pomocí produktu SOFT CLEANER. Odmašťovač nechte dobře odvětrat.

2. Odtrhněte potřebnou délku pásky WATERPROOF TAPE BLACK a přilepte na podklad pevným přitlačením.

3. V případě potřeby můžete pásku přelakovat běžnými typy barev.

SPECIFIKACE:
Nosič: vrstvená polyesterová tkanina

Lepidlo: pryž, Barva: černá, Tloušťka: 0,32 mm 

Teplotní odolnost: - 15°C až + 70°C, 

Pevnost v tahu při 25 mm: 147 N, 

Přilnavost k oceli: 5 N/cm 

Přilnavost na sebe: 3 N/cm

SKLADOVÁNÍ: 
12 měsíců na suchém 

a chladném místě.

ZDRAVÍ A 

BEZPEČNOST: 
Při manipulaci dodržujte 

všeobecně 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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WATERPROOF TAPE BLACK CHWT 50 mm x 50 m CH80037 5906 1000


