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www.retech.com

Rendelési kódok:

Univerzális önállóan rávulkanizáló szilikon  
szalag különböző alkalmazásokhoz

Alkalmazása:

STRETCH & FUSE TAPE univerzális önállóan rávulkanizáló szilikon szalag különböző alkalmazásokhoz, kültéri és beltéri használatra. A ki-
emelkedő tulajdonságainak köszönhetően a könnyű- és a nehézipar különböző területein, valamint autójavításnál is széles körben alkalmazható. 
A szalagot tömítő elemként lehet használni nyomócsővezetékeknél, eszközök és szerszámok markolatainak védelmére, szigetelőként az elekt-
romosság területén, szaniterelemek (pl. mosdó-, kád-, WC-lefolyók, stb.) szigetelésére, de hosszú távú védelemként is a nedvesség és az UV 
sugárzás hatásai ellen. Kiváló tapadása lehetővé teszi a szalag alkalmazását közvetlenül a nem megtisztított, olajos és nedves felületre, akár víz 
alatt is (pl. medenceszivattyú csatlakozásainak, tömlőinek javítása).

STRETCH & FUSE TAPE 

Tulajdonságok: Előnyök:
•	Kiváló tapadás a felület előkészítése nélkül •	Alkalmazható a felület megtisztítása, zsírtalanítása 

nélkül, nedves felületre, akár víz alatt is 
•	Nyomásállóság 12 bar-ig (több rétegben legfeljebb 

15 bar)
•	Lehetővé teszi a nyomócsövek bonyolultnak számító 

javítását
•	Átütés elleni védelem akár 8.000 V-ig •	Alkalmazható az elektromosság területén 
•	Széles hőmérsékleti ellenállás (-65 °C-tól +260 °C-ig) •	Alkalmazható nehéz hőmérsékleti viszonyok között 
•	Ellenáll a nedvességnek és az UV sugárzásnak •	Alkatrészek és egységek átfogó védelme víz alatt is 
•	Gyors és egyszerű alkalmazás •	Azonnali hatású javítás

 

Megnevezés Raktári kód Csomagolás  Kiszerelés  Rendelési sz.
 

Stretch & Fuse Tape Red SFTR Tekercs 25 mm x 3 m 1 35700 

Stretch & Fuse Tape Black SFTB Tekercs 25 mm x 3 m 1 35701

Stretch & Fuse Tape White SFTW Tekercs 25 mm x 3 m 1 35702

Stretch & Fuse Tape Transparent SFTT Tekercs 25 mm x 3 m 1 35703
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

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

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 felelősséget 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 kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

Használati utasítás:

1. A felületet lehetőség szerint meg kell tisztítani és zsírtalanítani (de ez nem feltétel).

2. A szalag felső oldaláról vegye le a védőfóliát.

3. Alkalmazzon STRETCH & FUSE TAPE-t szükség szerint több rétegben, a szalag ½ szélességnyi átfedéssel legyen.

4. A végén húzza meg a szalagot akár háromszorosára, a jobb vulkanizálás elérése érdekében.

TIPP:  a jobb vulkanizálás elérése érdekében a szalagot már az elejétől kezdve lehet húzni (az alkalmazás helyén levő tér 
nagyságától függően).  

TÁROLÁS:

60 hónapig T = + 5 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten.

Bázis Szilikon
Szín (vizuálisan) Fekete, fehér, piros, átlátszó
Méretek (a szalag szélessége x hossza) 25 mm x 3 m
Nyomásállóság 12 bar (több rétegben akár 15 bar)
Dielektromos szilárdság 8.000 V-ig
Hőállóság -65 °C-tól 260 °C-ig
Vulkanizálási idő azonnal az alkalmazás után 
Nedvesség és UV sugárzásállósság kitűnő
Vízállóság alkalmazható a víz alatt működő alkatrészekre is 
További ismert ellenállás üzemanyag, olaj, sós víz, ózon, útszóró só

Műszaki adatok:


