VULKATAPE 4C

LIST

SAMOSVAŘITELNÁ PÁSKA

V U L K ATA P E 4 C | T E C H N I C K Ý

CHARAKTERISTIKA
samosvařitelná páska se speciálním
vulkanizačním efektem
je určena pro opravy a těsnění
odolná vodě, chemikáliím, oxidaci a UV záření
elektrická průraznost 20 kV
použití pro opravy těsnění hadic motocyklů,
automobilů, opravy izolace kabelů a jejich spojů

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

VULKATAPE 4C se používá na opravy těsnění hadic automobilů, motocyklů, opravy člunů a karavanů, bandáže kabelů
v elektrotechnice a telekomunikacích nad zemí i pod zemí, opravy rozvodů vodovodních řádů, zahradních hadic a rozvodů bazénových systémů.

VULKATAPE 4C je dodáván v balení 12 ks v krabici.

ZÁRUČNÍ DOBA

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

SKLADOVÁNÍ

Barva: černá
Materiál: polyisobutylen
Rozměry: šířka 19 mm, délka 5 m
Tloušťka: 0,5 mm
Pevnost v tahu: 2 MPa
Průtažnost: 600 %
Měrný odpor: 1013 Ω-m
Tepelný rozsah použití: -40 až +90 °C

Skladujte při teplotách od +10 °C do +35 °C v originálních uzavřených obalech v suchých prostorách, chráněny před prachem,
žárem, vlhkostí, UV zářením a chemickými výpary.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Vhodné na všechny druhy podkladů jako je polypropylen, polyethylen, ethylen, propylen, kaučuk, měkčené i tvrzené PVC,
butyl, neoprén, teﬂon, ocel, dřevo, plasty, sklo, atd. Před zahájením aplikace nutno odstranit ochrannou krycí vrstvu. Při aplikaci nutno jednotlivé vrstvy překřížit (jako u splétání) a pásku
dostatečně natahovat. Protahováním odmotané pásky (alespoň
50 %) dochází k tzv. samosvaření - ke změně jednotlivých omotávaných vrstev v jeden homogenní těsnící celek.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

