TAPE

Repbandage
Reparasjonsbandasje

• Tetter lekkasjer
• Raskt, langsiktig og beskyttende
• Epoksybelagt med vannaktivert polyuretan
• Herder på 7-10 minutter
• Kan brukes under vann eller
på våte overflater
• Motstandsdyktig mot fortynnede syrer,
løsemidler etc
BESKRIVELSE
Relekta Repbandage er prefekt for å styrke en del før
den brekker, eller bare for å ha rundt deler og utstyr
som er utsatt for brekkasje. Bandasjen kan anvendes
på alt fra å tette vannrør til å reparere et knekt
spadeskaft. Den hefter til de fleste materialer som stål,
PVC, gummi, tre, glassfiber med mer. Når bandasjen
er herdet, blir den steinhard. Repbandage er
motstandsdyktig mot de fleste løsemidler, fortynnende
syrer, olje, saltvann etc. Den finnes i to størrelser:
5 x 130 cm og 10 x 360 cm.
BRUKSANVISNING
1. Bruk hansker. Ta Repbandage ut av folieposen*
og dypp den i romtemperert vann i ca 4-6 sekunder
og press den sammen 2-3 ganger. Ta den opp av
vannet og fjern overflødig vann.
2. Rull Repbandage rundt det skadede området, og la
det være minst 5 cm på begge sider av det skadete
området, eller en utett sprekk, for å sikre fullstendig
reparasjon.
3. Når den rulles på skal hvert lag rulles hardt og
stramt. Bruk en hånd til å forme og klemme
lagene stramt sammen. Fortsett med å stramme
alle lagene til du er ferdig. Tillat 30 minutters full
herding.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Seighet

30 KJ/M2

Vertikal strekkfasthet

12 Mpa

Horisontal strekkfasthet

32 Mpa

Herdetid
Full herding
Termisk ekspansjon

Lagenes heftevne
Arbeidstid innen herding
Maksimal temperatur
Trykkmotstand

VARENUMMER

7-10 min
30-45 min
Ca 1,9 - 10,3 pr °C
Avhengig av væsken
og rørets temperatur
20N/25 mm
1-2 min
+150 °C
15-30 bar. Avhengig av rørets
diameter og lekkasjens str.
FORPAKNING

N05911

5 x 130 cm

N05912

10 x 360 cm

*) Repbandage må benyttes med en gang
pakken åpnes.
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