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Speciális, széles önvulkanizáló szalag.

Tulajdonságok: Előnyök:
• Kiváló tapadás
• A Heavy Duty kivitelnek köszönhetően 

alkalmas nagy átmérőjű csövekhez is
• Minimum nyolc rétegben ellenáll a 8 bar 

nyomásnak 
• Széles hőmérséklet-tartomány  

(-65 °C-tól +260 °C-ig)
• Érintésvédelem legfeljebb 16 kV/mm
• Nedvességgel és az UV sugárzással 

szembeni ellenállás
• Egyszerű és gyors alkalmazás

• Alkalmazható a le nem tisztított és 
nedves felületekre és a víz alatt is 

• Lehetővé teszi a nyomócsövek igényes 
javításainak elvégzését

• Alkalmazható a villamossági területen
• Alkalmazható a hőmérséklet 

szempontjából nehéz körülmények 
között 

• Az alkatrészek és részegységek átfogó 
védelme

• A javítás azonnali hatása

Alkalmazás:

HEAVY DUTY STRETCH TAPE egy speciális, széles szilikon önvulkanizáló szalag különböző kültéri 
és beltéri alkalmazásokhoz. A kiváló tulajdonságoknak köszönhetően különböző alkalmazásokhoz 
használható a könnyű- és nehézipar, valamint autójavítás minden területén. A szalagot lehet hasz-
nálni, mint tömítő elemet a sima és a túlnyomás alatt álló csővezetéknél is, a lefolyóknál és a szaniter 
szerelvényeknél (pl. mosogatók, kádak, WC-k, stb.) tömítőelemként, a vízelvezető csöveknél tömítő-
elemként, valamint tartós védelmet nyújt a nedvességgel, és az UV sugárzással szemben. Ezenkívül 
a szalag használható védelmi eszközként is a szerszámok markolatainak védelmére, szigetelőként 
a villamossági területeken, stb. A kiváló tapadása lehetővé teszi a szalag használatát közvetlenül a le 
nem tisztított és nedves felületen. Alkalmazható a víz alatt is (pl. a medenceszivattyú összekötő ele-
meinek és tömlőinek javítására). Nem alkalmazható a le nem zsírtalanított felületre. Ez a termék nem 
alkalmas a gázvezeték javítására.

Heavy Duty Stretch Tape
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Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati útmutató a nem nyomás alatti alkalmazásokhoz:

1. A felületet lehetőség szerint le kell tisztítani és zsírtalanítani (a zsírtalanítás kötelező)
2. Távolítsa el a védőfóliát a szalag felső oldaláról
3. A szalagot közepesen felfeszítve alkalmazza HEAVY DUTY STRETCH TAPE-t több rétegben, 

szükség szerint, ½ szalagszélesség átfedéssel

Használati útmutató a nyomás alatti alkalmazásokhoz:

1. A felületet lehetőség szerint le kell tisztítani és zsírtalanítani (a zsírtalanítás kötelező) 
2. Távolítsa el a védőfóliát a szalag felső oldaláról
3. A szalagot közepesen felfeszítve alkalmazza az első teljes fordulatot, mint alapréteget, a szivárgás 

helye mellett 
4. Ezt követően, a szalagot maximumra feszítse ki a szalag 300 %-os maximális nyújthatóságra, és 

a további rétegeket vigye fel a szivárgás helyére ½ szalagszélesség átfedéssel 

TIPP:  A jobb általános vulkanizálás érdekében a szalag „feszíthető” már az alkalmazás elejétől kezdve 
(az alkalmazási helyen lévő területtől függően).

Műszaki adatok:

Bázis szilikon
Szín (vizuálisan) fekete
Méretek (a szalag szélessége x hossza) 50 mm x 11 m
Vastagság 0,8 mm
Maximális nyújthatóság 300 %
Nyomás ellenállás 8 bar min. nyolc rétegben
A dielektromos átütési szilárdsága 16 kV/mm
Hőállóság -65 °C-tól +260 °C-ig
Önvulkanizálási idő azonnal az alkalmazás után
Nedvességgel és UV sugárzással szembeni el-
lenállás

kiváló

Vízállóság alkalmazható a vízben dolgozó alkatrészekre 
Egyéb ismert ellenálló képesség üzemanyag, olaj, sós víz, ózon, közúti só

Tárolás:

Legfeljebb 60 hónapig az eredeti csomagolásban a T= -10 °C - +30 °C hőmérsékletnél.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Heavy Duty Stretch Tape HDS Szalag 1 db 1 35704


