
 
 
 

Technický list 13.98 TECTANE Samosvařitelná opravárenská páska 

 

Výrobek  Samosvařitelná páska z polyisobutylenu se specielním vulkanizačním 
(samosvářecím) efektem určená pro opravy a těsnění.  
 

Vlastnosti  þ Okamžitě, rychle a snadno aplikovatelná; 
þ Nelepivá - vhodná na všechny stavební materiály; 
þ Výborné fyzikální a elektrické vlastnosti, kompatibilní s izolacemi; 
þ Vysoce odolná proti vodě, oxidaci, chemickým látkám a UV záření. 
 

Použití  - Opravy těsnění hadic automobilů, motocyklů, opravy člunů a karavanů; 
- Bandáže kabelů v elektrotechnice a telekomunikacích nad zemí i pod zemí; 
- Opravy rozvodů vodovodních řádů, zahradních hadic a rozvodů bazénových  
  systémů. 
 

Balení  Šířka (mm) délka (m) počet v kartonu 
  19 5 volně 

Barva  Černá   
      

Technické údaje      
Materiál  - polyisobutylen 

Tloušťka  mm 0,5 
Pevnost v tahu  MPa 2 (BS 903 pt A2 1989) 

Průtažnost  % 600 (BS 903 pt A2 1989) 
Měrný odpor  Ω-m 1013 (ASTM D 257) 

Aplikační teplota  °C +5 / +60   
Tepelný rozsah použití  °C -40 / +90   

Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +10°C do +35°C, 
v originálních uzavřených obalech v 
suchých prostorách, chráněny před 
prachem, žárem, vlhkostí, UV zářením a 
chemickými výpary!) 

Pokyny  Vhodná na všechny druhy podkladů jako polypropylen, polyethylen, ethylen, 
propylen, kaučuk, měkčené i tvrzené PVC, butyl, neoprén, teflon, ocel, dřevo, 
plasty, sklo atd. 
Před zahájením aplikace nutno odstranit ochrannou krycí vrstvu. Při aplikaci 
nutno jednotlivé vrstvy překřížit (jako u splétání) a pásku dostatečně 
natahovat. Protahováním odmotávané pásky (alespoň 50%) dochází k tzv. 
samosvaření - ke změně jednotlivých omotávaných vrstev v jeden homogenní 
těsnící celek. 
 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 13.98» 
Aktualizace 

 
 Aktualizováno dne: 03.01.2011 Vyhotoveno dne: 13.04.2005 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

    
 


