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Opravné pásky
Skladovanie
WEICON Opravné pásky skladujte na suchom mieste pri izbovej
teplote. Notvorené balenia môžu byť skladované pri teplotách
+18 °C až +28 °C najmenej 24 mesiacov po dátume dodania.
Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON produktmi je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.
Dostupné veľkosti balenia
10710515
Opravná páska 5 cm x 1,5 m
10711036
Opravná páska 10 cm x 3,5 m
10710536
Opravná páska 5 cm x 3,5 m

flexibilná, odolná a samo-spájajúca sa opravná páska pre
vnútorné a vonkajšie použitie
Pružná, odolná a samovoľne sa spájajúca opravná páska z plastu,
vystuženého sklenenými vláknami, pre rýchle núdzové opravy v
interiéri, alebo exteriéri. Páska je impregnovaná špeciálnou živicou
a aktivuje sa kontaktom s vodou.
Vyznačuje sa veľmi jednoduchou a rýchlou aplikáciou a má veľmi
silné adhezívne vlastnosti na takmer všetkých povrchoch. Už po
30 minútach je páska úplne vytvrdnutá a pružná. Po vytvrdnutí
je možné pásku prebrúsiť a prelakovať.

Doplnkové príslušenstvo
10530057
RS ST 115 MEĎ, 57 g
10531057
RS ST 115 AQUA, 57 g
10532057
RS ST 115 DREVO, 57 g
10533057
RS ST 115 OCEĽ, 57 g
10534057
RS ST 115 HLINÍK, 57 g
10535057
RS ST 115 TITAN, 57 g
10536057
RS ST 115 PLAST, 57 g
10537057
RS ST 115 BETON, 57 g
10538057
RS ST 115 NEREZ, 57 g
10539057
RS ST 115 MULTI, 57 g
52000035
Nožnice na káble No. 35

Páska sa dá spracovať bez ďalších nástrojov a používa sa na
spoľahlivé a trvalé opravy v priemysle, remesle, domácnosti,
kempingu a v kutilstve.

Technické údaje
Základ

polyuretán

Farba po vytvrdnutí

biela

Teplota pre spracovanie

+10 až +35 °C

Teplota pre vytvrdnutie

+6 až +40 °C

Doba spracovateľnosti pri +20 °C (+68 °F)

3 - 5 min.

Pevnosť na ručnú manipuláciu (35 % pevnosť) po

7 - 10 min.

Konečná pevnosť po

30 min.

Pevnosť v ťahu

35 N/mm²

Pevnosť na tlak

150 bar

Tvrdosť Shore D (ATSM D 1706)
Teplotná odolnosť

70
-50 až +120 krátkodobo +150 °C

Informácie o predbežnej úprave povrchu a spracovaní nájdete v
návode na použitie.

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená.
Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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