
IZOLAČNÁ PÁSKA TEPLOTNE ODOLNÁ
REFLEXNÁ

 stvorená na horúce chvíľky
E-PK342

IZOLAČNÁ PÁSKA TEPLOTNE ODOLNÁ REFLEXNÁ je mimoriadne pevná, teplotne odolná
páska na zakrytie, lepenie a ochranu v priestoroch motora, v brzdových systémoch, výfukovom
zariadení alebo katalyzátoroch. Uplatnenie nájde aj v odsávacích systémoch, krboch a pod.

IZOLAČNÁ PÁSKA TEPLOTNE ODOLNÁ REFLEXNÁ je samolepiaca páska zložená z hliníkovej
fólie so sklotextilnou vrstvou a tepelne odolného lepidla zo silikónového kaučuku.

VÝHODY, POUŽITIE
vysoko pevná vďaka sklotextilnému nosiču
teplotne odolná lepivá vrstva silikónového kaučuku
odráža teplo prostredníctvom hliníkovej vrstvy so skvelou emisivitou
ideálna na výfukové a katalyzátorové systémy, priestory blízko motorov a brzdových zostáv

TECHNICKÉ ÚDAJE
aplikačná teplota >5 °C

farba strieborná

dutinka 76 mm

lepidlo silikónový kaučuk

nosič sklená tkanina laminovaná hliníkom

odolnosť voči teplu až do +180 °C

odolnosť voči teplu krátkodobá +250 °C

predĺženie pri pretrhnutí 2 %

priľnavosť 2,2 N/cm

samozhášavosť 8 (UL 510)

skladovanie v suchu pri +15 °C až +20 °C, chrániť pred UV žiarením

skladovateľnosť 6 mesiacov

hrúbka celková 0,27 mm

zaťaženie pri pretrhnutí ≥ 500 N/cm

Jednotky balenia

návin šírka v kartonu
25 m 19 mm 64 ks
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Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných
odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo
svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame
škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako
pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.
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