
IZOLAČNÍ PÁSKA TEPELNĚ ODOLNÁ REFLEXNÍ
 stvořená pro horké chvilky

E-PK342
IZOLAČNÍ PÁSKA TEPELNĚ ODOLNÁ REFLEXNÍ je mimořádně pevná, tepelně odolná páska
pro zakrytí, lepení a ochranu v prostorech motoru, brzdových systémech, výfukovém zařízení
nebo katalyzátorech. Uplatnění najde i v odsávacích systémech, krbech apod.

IZOLAČNÍ PÁSKA TEPELNĚ ODOLNÁ REFLEXNÍ je samolepicí páska složená z hliníkové fólie
se sklotextilní vrstvou a tepelně odolného lepidla ze silikonového kaučuku.

VÝHODY, POUŽITÍ
vysoce pevná diky sklotextilnímu nosiči
tepelně odolná lepivá vrstva silikonového kaučuku
odráží teplo prostřednictvím hliníkové vrstvy se skvělou emisivitou
ideální pro výfukové a katalyzátorové systémy, prostory blízko motorů a brzdových sestav

TECHNICKÉ ÚDAJE
aplikační teplota >5 °C

barva stříbrná

dutinka 76 mm

lepidlo silikonový kaučuk

nosič skelná tkanina laminovaná hliníkem

odolnost proti teplu až do +180 °C

odolnost proti teplu krátkodobá +250 °C

prodloužení při přetržení 2 %

přilnavost 2,2 N/cm

samozhášivost 8 (UL 510)

skladování v suchu při +15 °C až +20 °C, chránit před UV zářením

skladovatelnost 6 měsíců

tloušťka celková 0,27 mm

zatížení při přetržení ≥ 500 N/cm

Jednotky balení

návin šíře v kartonu
25 m 19 mm 64 ks
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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech.
Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.
Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé
v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na
bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si
prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
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