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Heavy Duty Stretch Tape
Speciální široká samovulkanizační páska.

Vlastnosti: Výhody:
• Výborná přilnavost • Lze aplikovat na neočištěné a vlhké 

podklady i „pod vodou“
• Díky Heavy Duty provedení vhodné na 

potrubí velkých průměrů
• Možnost náročných oprav tlakových 

potrubí
• Tlaková odolnost 8 barů při min. osmi 

vrstvách
• Aplikace v oblasti elektro

• Široký rozsah teplotní odolnosti (-65 °C 
až +260 °C)

• Aplikace v teplotně náročných 
podmínkách

• Ochrana proti elektrickému průrazu až 
16 kV/mm

• Komplexní ochrana dílů a sestav

• Odolnost vlhku a UV záření • Okamžitý účinek opravy
• Jednoduchá a rychlá aplikace

Aplikace:

HEAVY DUTY STRETCH TAPE je speciální široká silikonová samovulkanizační páska pro různé ap-
likace v exteriérech i interiérech. Pro své vynikající vlastnosti nachází různorodé využití ve všech 
oblastech lehkého i těžkého průmyslu i v autoopravárenství. Pásku lze použít jako těsnicí element 
beztlakových i tlakových potrubí, jako těsnění odpadních a sanitárních dílů (např. odpady umyvadel, 
van, toalet apod.), těsnící element odvodňovacích potrubí, ale i jako dlouhodobou ochranu proti vlh-
kosti a UV záření. Dále lze pásku použít jako ochranu nástrojů a nářadí v místech úchopů, jako izolant 
v oblasti elektro a dalších. Výborná přilnavost umožňuje použití pásky přímo na neočištěné a vlhké 
podklady. Lze aplikovat i pod vodou (např. oprava spojů a hadic bazénových čerpadel). Nelze apliko-
vat na neodmaštěné povrchy. Výrobek neslouží k opravám plynových potrubí.
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití pro beztlakové aplikace:

1. Povrch aplikace dle možnosti očistit a odmastit (odmastit je podmínkou)

2. Odstranit ochrannou fólii z vrchní strany pásky

3. Při středně napnuté pásce aplikovat HEAVY DUTY STRETCH TAPE v několika vrstvách podle 
potřeby s přesahem ½ šířky pásky

Návod na použití pro tlakové aplikace:

1. Povrch aplikace dle možnosti očistit a odmastit (odmastit je podmínkou) 

2. Odstranit ochrannou fólii z vrchní strany pásky

3. Při středně napnuté pásce aplikovat první celou otáčku jako základní pevnostní vrstvu vedle místa 
netěsnosti

4. Následně maximálně napnout pásku na její maximální prodloužení 300 % a aplikovat další vrstvy 
přes netěsnost s přesahem ½ šířky pásky

TIP:  pro celkově lepší zvulkanizování pásky lze pásku „natahovat“ již od počátku její aplikace (závisí 
na prostoru v místě aplikace).

Technické údaje:

Báze Silikon
Barva (vizuálně) Černá
Rozměry (šířka x délka pásky) 50 mm x 11 m
Tloušťka 0,8 mm
Maximální prodloužení 300 %
Tlaková odolnost 8 Bar při min. osmi vrstvách
Dielektrická pevnost 16 kV/mm
Teplotní odolnost -65 °C až +260 °C
Čas pro samovulkanizaci Okamžitě po aplikaci
Odolnost vlhku a UV záření Vynikající
Odolnost vodě Lze aplikovat i pro díly pracující ve vodě
Další známé odolnosti PHM, oleje, slaná voda, ozón, posypová sůl

Skladování:

Až 60 měsíců v původním obalu při teplotě: T= -10 °C až +30 °C.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Heavy Duty Stretch Tape HDS Páska 1 ks 1 35704


