FLEXTUBE 4C

LIST

TEPLEM SMRŠTITELNÁ HADICE

FLEXTUBE 4C | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
smrštitelná hadice s lepidlem
velmi rychlá aplikace (oprava)
odolná proti mechanickému poškození
smrštění v poměru 3:1
voděodolný spoj

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

FLEXTUBE 4C je teplem smrštitelná hadice vyrobená z molekulárně zesíťovaného polyoleﬁnu a opatřená na vnitřní straně
vrstvou tavného lepidla. Používá se v elektro průmyslu, autoservisech atd.

Sedm různých průměrů trubic o délce 1,22 m.
Velikosti hadic: 3, 6, 9, 12, 19, 24, 40mm.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Barva: černá
Provozní teplota: -55°C - +110°C
Teplota smrštění: +80°C - +110°C
Poměr smrštění: 3:1
Pevnost v tahu: 9MPa (kg/cm2) ISO 37
Elektrická pevnost: 12 MV/m (mm) IEC 243
Roztažnost: 300% (min) ISO 37
Odolnost proti chemikáliím: 24 hod při 23°C ISO 37

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 9 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti
požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel,
minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve
svislé poloze, tak, aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

NÁVOD NA POUŽITÍ

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při použití výrobku FLEXTUBE 4C vycházíme z průměru spojovaného vodiče, při zachování 2/3 smrštitelnosti z původního
průměru použité smrštovací hadice. Konce vodičů odizolujeme, spojíme dohromady a provlékneme vhodným rozměrem
hadice, který musí na stranách spoje přesahovat cca 3 cm. Horkovzdušným zdrojem nebo plamenem (možno použít PIEZO
BURNER 4C) smrštíme hadici od středu ke kraji až na koncích
začne vytékat vnitřní vrstva lepidla. Poté necháme spoj vychladnout.

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

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

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

