opravná páska samosvářecí
samosvářecí
samovulkanizační
samovulkanizační páska se
se skvělou elektroizolační a těsnící schopností
dokonalá izolace proti vodě
odolná proti stárnutí, chemikáliím, vlhkosti, UV záření
utěsnění elektrických instalací
vhodná
vhodná pro opravy, spoje a těsnění strojní a vozové techniky
až 600% roztažnost pásky

POPIS:
CORRECTTAPE je vyrobena ze speciálního kaučukového materiálu - polyisobutylenu. Pracuje na
principu vulkanizace - samosvaření, tzn. že nedochází ke znečištění spojů lepidlem jako u lepících
pásek. Vyznačuje se skvělou elektroizolační a těsnící schopností.

POUŽITÍ:
CORRECTTAPE je odolná proti stárnutí a atmosférickým vlivům, chemikáliím a vodě. Vhodná pro
opravy a těsnění elektroinstalací, opravy vozového parku, člunů a karavanů i opravy v domácnosti.
Dielektrická pevnost je 35 kV/mm.

NÁVOD
NÁVOD K POUŽITÍ:
Odviňte potřebnou délku CORRECTTAPE a odstraňte krycí PVC folii. Natáhněte pásku o cca 2/3
původní délky a naviňte. Během několika sekund dojde k samosvaření (páska zvulkanizuje).
V případě potřeby je možné CORRECTTAPE libovolně nastavovat dalšími kusy pásky bez vlivu na
izolační vlastnosti. Aplikujte při teplotě nad 5°C.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním
listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

BALENÍ:

Materiál:
černý polyisobutylen
Krycí páska:
černá PE fólie
Prodloužení při přetržení: 600%
Elektrická pevnost: 40kV/mm
Měrný odpor:
1013 Ω-m
Odolnost:
proti vodě, chemikáliím
Teplotní odolnost:
-40°C až +90°C

19mm x 10m, 25mm x 10m

(obj. č. 137001, 137002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ
PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné
pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo
naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele.
To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.
Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice
Tel.: +420 777 161 790
e-mail: info@gemstoned.cz,
info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.cz
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