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         SAPA 
                   Popis: 
                   Samovulkanizační páska pro široké použití v údržbě, opravárenství a výrobě. 
                  Oblast použití: 
             SAPA je určená k spojování, opravám a utěsňování široké palety rozvodových  
                  a silových kabelů až do 46 kV.  Používá se i pro ochranu a zamezení koroze  
                  na železných trubkách a svárech. SAPA vytváří vodotěsné spoje s plastovými  
                  izolacemi, objímkami, trubkami. Výborně chrání elektrické součásti proti 
                  vodě a povětrnostním vlivům a má široké využití při vodoinstalačních pracích, 
                  díky své odolnosti a těsnosti proti vodě. 
                   Výhody: 

1) SAPA má vynikající fyzikální a        
      elektrické vlastnosti 
2) po následném natažení a navinutí         
       vytváří velmi kompaktní homogenní      
        obal  s dokonalou izolací 
3) SAPA spojuje širokou škálu     
      umělohmotných kabelu a izolací jako    
        jsou: PVC, etylenpropylen,  
       polyethylen, butyl, neopren, a mnoho   
       dalších materiálů, rovněž se dobře   
      spojuje s epoxidovými pryskyřicemi,   
     akrylátem a kaučukem 
4) SAPA odolává dlouhému ponoření do  
     vody a působení ozonu, je odolná velmi  
       horkým izolačním a těsnícím tmelům   
       (145 0C pásce neškodí) 

       Návod k použití: 
SAPA po odstranění separační folie se musí 
natáhnout o 1/3 až ½ a pod stálým tahem 
navinout na požadovaný předmět. Páska se 
překládá přibližně o 50 % s tím, že vysoký 
stupeň natažení Vám zaručuje rychlou 
vulkanizaci. 

       Životnost: 
SAPA vystavená venkovním vlivům a 
nechráněná má očekávanou životnost několik 
let. V uzavřeném prostředí má životnost 
stejnou jako kabely. 

   Balení: ks – viz. ceník 
    Upozornění: SAPA není odolná organickým
    rozpouštědlům, olejů a tukům a neměla by 
    přijít do styku s transformátorovým olejem. 

                  Technická data 
Síla 0,50 mm 
Průtažnost 600 % 
Koroze nekoroduje 
Odolnost proti vodě beze změn po 1800 hod 
Průrazné napětí 40 kV 
Teplota pro použití - 40 až + 90 0C 

                     Upozornění: 
                            Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího 
                            vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických 
                            zkušeností ze spolupráce s výrobci a opravnami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří 
                            žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu 
                            ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva 
                            třetího. V ostatních  záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku.  V případě technických  
                            informací  se obraťte na naši společnost. 
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