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PIB TAPE
Samovulkanizační páska

CHARAKTERISTIKA:
PIB TAPE 25/50 jsou samovulkanizační pásky na bázi izobutylen-

polyethylenu, použitelné v interiérech i v exteriérech. Odolávají zředěným 

chemikáliím a jejich výparům, ozónu, vodě a vodní páře. Místo aplikace 

chrání před vlhkostí a následným vznikem koroze. Jednoduchá aplikace 

a okamžitá funkčnost je předurčuje k odstraňování havárií potrubí, často 

bez nutnosti přerušení výroby / činnosti.

APLIKACE:
PIB TAPE 25/50 nacházejí své uplatnění ve všech odvětvích průmyslu, 

zejména v oblasti údržby. Používají se jako okamžitý a účinný nástroj 

utěsňování různých potrubí (parovody, plynové, kanalizační) a na opravy 

různých hadic a spojek. Vysoký elektrický odpor se využívá pro izolaci 

elektrických kabelů, opravám vodičů a spojů.

NÁVOD NA POUŽITÍ :
1. Místo aplikace očistit a odmastit produktem SOFT CLEANER. 

Odmašťovač nechat dobře odvětrat.

2. Odstranit z pásky krycí fólii.

3. Aplikovat PIB TAPE 25/50 na potřebné místo v několika vrstvách. Při 

aplikaci pásku permanentně natahovat přiměřenou silou (cca o 1/3 

délky) a překládat přes sebe s 50% přesahem, aby byla zaručena 

dokonalá samovulkanizace.

SPECIFIKACE:
Materiál: izobutylen s příměsí polyetylénu ///// Barva: černá

Tloušťka pásky: 0,5 mm ///// Teplotní odolnost: - 40°C až + 90°C

Pevnost v tahu: 2 MPa ///// Max. natažení (do prasknutí): až 900 %

Specifický elektrický odpor: 1,5 x 1013Ω·m

Dielektrická pevnost: 42 kV/mm

Jiné: odolává chemikáliím a jejich výparům, ozónu, vodě a vodní páře

SKLADOVÁNÍ: 
Neomezeně při standardních 

skladovacích podmínkách.

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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PIB TAPE 25 CHPT25 1 ks (25 mm/10 m) CH80094 3919 1019

PIB TAPE 50 CHPT50 1 ks (50 mm/10 m) CH80095 3919 1019


