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www.retech.com

Objednávacie kódy:

Univerzálna samovulkanizačná páska pre rôzne aplikácie.

Aplikácia:

STRETCH & FUSE TAPE je univerzálna silikónová samovulkanizačná páska pre rôzne aplikácie v exteriéroch i interié-
roch. Pre svoje vynikajúce vlastnosti nachádza rôznorodé využitie vo všetkých oblastiach ľahkého i ťažkého priemyslu 
aj v autoopravárenstve. Pásku je možné použiť ako tesniaci element tlakových potrubí, ochranu nástrojov a náradia 
v miestach úchopov, ako izolant v oblasti „elektro“, ako tesnenie sanitárnych dielov (napr. odpady umývadiel, vaní, toaliet 
apod.), ale aj ako dlhodobú ochranu „všetkého“ proti vlhkosti a UV žiareniu. Excelentná priľnavosť umožňuje použitie 
pásky priamo na neočistené, mastné a vlhké podklady, aj pod vodou (napr. oprava spojov a hadíc bazénových čerpadiel).

Vlastnosti: Výhody:
•	Excelentná	 priľnavosť	 bez	 nutnosti	 prípravy	
povrchu	

•	Dá	sa	aplikovať	na	neočistené,	mastné	a	vlhké	
podklady,	i	pod	vodou

•	Tlaková	 odolnosť	 12	barov	 (pri	 viacerých	
vrstvách	až	15	barov)

•	Možnosť	náročných	opráv	tlakových	potrubí

•	Ochrana	proti	prierazu	až	8.000	V •	Aplikácie	v	oblasti	„elektro“	
•	Široký	 rozsah	 teplotnej	 odolnosti	 (-65	°C	 až	
+260	°C)

•	Aplikácie	v	teplotne	náročných	podmienkach

•	Odolnosť	vlhku	a	UV	žiareniu	 •	Komplexná	ochrana	dielov	a	zostáv	aj	pod	vodou
•	Jednoduchá	a	rýchla	aplikácia •	Okamžitý	účinok	opravy

STRETCH & FUSE TAPE 

 

Názov Sklad. kód Balenie Velikosť Obj. číslo
 

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

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

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

Stretch	&	Fuse	Tape	Transparent	 SFTT Role 25	mm	x	3	m 1	35703
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Návod na použitie:

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

2. Odstrániť ochrannú fóliu z vrchnej strany pásky.

3. Aplikovať STRETCH & FUSE TAPE v niekoľkých vrstvách podľa potreby s presahom ½ rozmeru pásky „na seba“.

4. V mieste ukončenia aplikácie natiahnuť pásku až o 3 dĺžky pre lepšie zvulkanizovanie. 

TIP:  pre celkovo lepšie zvulkanizovanie pásky je možné pásku „naťahovať“ už od začiatku jej aplikácie (závisí na priestore 
v mieste aplikácie).

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť 
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 nesprávneho použitia, 
alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r. o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail:retech@retech.sk, www.retech.com

Skladovanie:

Až 60 mesiacov v pôvodnom obale pri teplote: T= +5°C až +30°C.

Technické údaje:

Báza Silikón
Farba (vizuálne) Čierna, biela, červená, transparentná
Rozmery (šírka x dĺžka pásky) 25 mm x 3 m
Tlaková odolnosť 12 barov (pri viacerých vrstvách až 15 barov)
Dielektrická pevnosť až 8.000 V
Teplotná odolnosť -65 °C až +260 °C
Čas pre zvulkanizovanie ihneď po aplikácii
Odolnosť vlhku a UV žiareniu vynikajúca
Odolnosť vode je možné aplikovať aj pre diely pracujúce vo vode
Ďalšie známe odolnosti PHM, oleje, slaná voda, ozón, posypová soľ 


