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SAMOSVAŘOVACÍ PÁSKA 

 

 

 

Použití 

 opravy a těsnění hadic bazénových 
systémů, hadic a kabeláže 
v automobilech, zahradních hadic, 
vodovodního a odpadového potrubí 

 izolace spojovaných napájecích  
a distribučních kabelů do 46 kV 

 utěsňování polyetylenových pouzder 
spojovaných telefonních kabelů proti 
vodě (nad i pod zemí) 

 izolace kabelů a součástí na satelitních 
anténách 

 izolace a hydroizolace elektrických 
komponent 

 izolace spojů před slanou vodou  
v námořní dopravě 

 ochrana potrubí proti korozi  běžné opravy v domácnosti 

 

Výhody 

 dobré fyzikální a elektrické vlastnosti  
s dlouhou životností za doporučených 
podmínek skladování 

 páska napnutím rychle vulkanizuje 
(nepotřebuje ohřev ani tlak), tvoří 
homogenní obal bez dutin 

 snáší se s celou řadou pryží a plastů  
z nichž se vyrábí plastové izolace pro 
elektrické kabely, jako PE, síťovaný PE, 
etylen-propylen-kaučuk, PVC, butyl-
kaučuk, neopren, teflon, ocel, dřevo, sklo 

 je kompatibilní s elektrickými 
izolacemi, včetně pásek z PVC 

 dlouhodobě odolává průsaku při 
ponoření do vody, má výjimečnou 
odolnost vůči ozonu, chemikáliím a UV 
záření  

 nelepivá – pásku lze z většiny 
materiálů čistě odstranit – vhodná pro 
dočasné opravy 

 teplotní odolnost -40 °C až +90 °C  snadno se používá a dodává se 
proložena s plastovou fólií 

 
 

Technické údaje  

 Rozměr 19 mm x 5 m 

 Tloušťka  0,5 mm 

 Cívka  hustý plast o průměru 38 mm 

 Barva  červená 

 Balení   jednotlivě balené roličky 

 Odolnost vůči tlaku 8 bar při min. dvojité vrstvě 

 Teplotní odolnost -40 °C až +90 °C  

 Pevnost v tahu 2 MPa (BS 903 /Britská norma/, ČSN ISO 6943) 

 Tažnost 900 % (BS 903 /Britská norma/, ČSN ISO 6943) 

SAMOSVAŘOVACÍ PÁSKA je izolační samovulkanizující páska na bázi polyisobutylenového kaučuku 
pro všeobecné použití 
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 Měrný odpor 1,5 x 1013 (ASTM D257) 

 Dielektrická pevnost 42 kV/mm (ASTM D149) 

 Aplikační teplota +5 °C až +60°C 

 
Upozornění 
Páska nesmí při skladování ani při manipulaci přijít do styku s ropnými rozpouštědly a oleji. Tyto látky 
mohou ovlivnit elektrické vlastnosti pásky. 

 
Skladování 
Role by měly být skladovány naplocho (na řezaných hranách) v původním balení. Výrobek musí být 
chráněn před prachem, teplem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a výpary z rozpouštědel. 
Skladovací teplota +10 °C až + 30 °C. Za uvedených podmínek je životnost pásky nejméně pět let. 

 
Balení 
jednotlivé roličky 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty 
před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení  
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