STA
BANDĂ PENTRU REPARAŢII
MULTIPLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezistă la UV
Sigilare permanentă apă - aer.
Poate fi folosită sub apă.
Rezistă la carburanţi, uleiuri, acizi,
solvenţi şi sare.
Flexibilitate de 300%.
Rezistă la presiuni de până la 8 bar.
Izolare electrică 8.000 Volţi.
Gama de temperatură de la - 65° C până
la + 260° C.

SEALTAPE
INFORMAŢII GENERALE
SEALTAPE este o bandă pentru reparaţii numeroase în
caz de urgenţă sau zilnice. Doar prin întindere şi
suprapunere în jurul obiectului, va crea repede şi uşor
un strat sigilant contra apei şi a aerului în doar câteva
secunde!

Poate fi folosită pe suprafeţe murdare şi umede. Va
rămâne flexibilă fără să fie casantă şi după expunerea
la lumina soarelui.
SEALTAPE este uşor de îndepărtat şi nu lasă reziduuri.

INFORMAŢII TEHNICE
Culoare: transparentă, colorată.
Gama de temperatură: - 65°C la + 260°C.
Punct de casare: - 65°C (ASTM D-2137)
Punct de aprindere: 260°C
Duritate: 50 Shore A
Densitatea relativă: 1.15

Forţa de rupere: 700psi (ASTM D-412)
Elongaţia la rupere: 300% (ASTM D-412)
Rezistenţa la presiune: 10 Bar (maximum)
Termen de valabilitate: 12 luni
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
• SEALTAPE aduce economii în timp şi bani prin
fixarea, protejarea ori repararea a aproape orice,
oriunde şi în orice condiţii. Se poate folosi pe
cabluri electrice ca şi un tub termocontractiv,
pentru protejarea mânerelor uneltelor, la
conectori, fittinguri. Pentru strângerea cablurilor
şi protejarea terminaţiilor, ca şi strat anti
alunecare, de siguranţă şi marcare pe culori etc.
Este perfect de folosit la ambarcaţiuni, maşini,
camioane, rulote, aviaţie, agricultură, instalaţii,
armată, industrie generală, echipe de intervenţie.
Nr. articol
T556101

Denumire
Sealtape black

T556121

Sealtape green

T556201

Sealtape white

T556301

Sealtape blue

T556601

Sealtape transparent

T556701

Sealtape red

T556801

Sealtape yellow

NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Tech-Masters nu este responsabilă pentru
complitudinea si corectitudinea informaţiilor şi
refuză să asigure garanţii pentru consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard
de vânzare ale produsului. În niciun caz
Tech-Masters nu este responsabilă pentru daune
accidentale sau daune provenite din folosinţă
neadecvată sau din vânzarea produsului către alt
client.

BENZI ADEZIVE
WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

• Folosinţă: Desfaceţi SEALTAPE şi indepărtaţi folia
de protecţie din plastic. Înfăşuraţi SEALTAPE în
jurul obiectului prin întindere şi suprapunere strat
pe strat. Apăsaţi pentru o fixare bună. Pentru
fisuri cu presiune întindeţi la maximum (minim
300%). Cu cât este mai întinsă banda, cu atât se
formează mai repede şi este mai puternică.
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