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Heavy Duty Stretch Tape
Špeciálna široká samovulkanizačná páska.

Vlastnosti: Výhody:
• Výborná priľnavosť • Možno aplikovať na neočistené a vlhké 

podklady aj „pod vodou“
• Vďaka prevedeniu Heavy Duty je 

vhodná na potrubia veľkých priemerov
• Možnosť náročných opráv tlakových 

potrubí
• Tlaková odolnosť 8 barov pri min. 

ôsmich vrstvách
• Aplikácie v oblasti elektro

• Široký rozsah teplotnej odolnosti  
(od -65 °C do +260 °C)

• Aplikácie v teplotne náročných 
podmienkach

• Ochrana proti elektrickému prierazu až 
16 kV/mm

• Komplexná ochrana dielov a zostáv

• Odolnosť vlhku a UV žiareniu • Okamžitý účinok opravy
• Jednoduchá a rýchla aplikácia

Aplikácia:

Heavy Duty Stretch Tape je špeciálna široká silikónová samovulkanizačná páska pre rôzne aplikácie 
v exteriéroch aj interiéroch. Pre svoje vynikajúce vlastnosti nachádza rôznorodé využitie vo všetkých 
oblastiach ľahkého aj ťažkého priemyslu a tiež v autoopravárenstve. Pásku možno použiť ako tesniaci 
prvok u beztlakových aj tlakových potrubí, ako tesnenie odpadových a sanitárnych dielov (napr. od-
pady umývadiel, vaní, toaliet a pod.), ako tesniaci prvok odvodňovacích potrubí, ale aj ako dlhodobú 
ochranu proti vlhkosti a UV žiareniu. Ďalej možno pásku použiť ako ochranu nástrojov a náradia v 
miestach úchopov, ako izolant v oblasti elektro atď. Výborná priľnavosť umožňuje použiť pásku pria-
mo na neočistené a vlhké podklady. Možno ju aplikovať aj pod vodou (napr. oprava spojov a hadíc 
bazénových čerpadiel). Nemožno aplikovať na neodmastené povrchy. Výrobok neslúži k opravám 
plynových potrubí.
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Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie pre beztlakové aplikácie:

1. Povrch aplikácie podľa možnosti očistiť a odmastiť (odmastiť je podmienkou)

2. Odstrániť ochrannú fóliu z vrchnej strany pásky

3. Pri stredne napnutej páske aplikovať HEAVY DUTY STRETCH TAPE v niekoľkých vrstvách podľa 
potreby s presahom ½ šírky pásky

Návod na použitie pre tlakové aplikácie:

1. Povrch aplikácie podľa možnosti očistiť a odmastiť (odmastiť je podmienkou) 

2. Odstrániť ochrannú fóliu z vrchnej strany pásky

3. Pri stredne napnutej páske aplikovať prvú celú otáčku ako základnú pevnostnú vrstvu vedľa miesta 
netesnosti

4. Následne maximálne napnúť pásku na jej maximálne predĺženie 300% a aplikovať ďalšie vrstvy cez 
netesnosť s presahom ½ šírky pásky

TIP: pre celkovo lepšie zvulkanizovanie pásky možno pásku „naťahovať“ už od začiatku jej aplikácie 
(závisí od priestoru v mieste aplikácie).

Technické údaje:

Báza Silikón
Farba (vizuálne) Čierna
Rozmery (šírka x dĺžka pásky) 50 mm x 11 m
Hrúbka 0,8 mm
Maximálne predĺženie 300 %
Tlaková odolnosť 8 Bar pri min. ôsmich vrstvách
Dielektrická pevnosť 16 kV/mm
Teplotná odolnosť -65 °C až +260 °C
Čas pre samovulkanizáciu Okamžite po aplikácii
Odolnosť vlhku a UV žiareniu Vynikajúca
Odolnosť vode Možno použiť aj pre diely pracujúce vo vode
Ďalšie známe odolnosti PHM, oleje, slaná voda, ozón, posypová soľ

Skladovanie:

Až 60 mesiacov v pôvodnom obale pri teplote: T= -10 °C až +30 °C.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Heavy Duty Stretch Tape HDS Páska 1 ks 1 35704


