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       TESHAT 
        Teplem smrštitelné hadice 
           Popis: 
       TESHAT je speciální teplem smrštitelná hadice a trubice, buď jednoduchá  
           bez lepidla nebo dvouvrstvá s vnější ochranou a vnitřní lepící vrstvou určená  
           vodotěsné ochraně různých materiálů, součástí, přičemž dokonale kopíruje  
           jakýkoliv tvar. 
          Oblast použití: 
       TESHAT má především využití při elektroaplikacích, uplatnění však najde i v jiných 
          oblastech výroby a průmyslu. Slouží jako výborná izolace a ochrana vodičů, 
          elektrosoučástí, kabelových spojek, svorek vodičů, spojovacích svorek, kabelů motorů         
          pracujících pod vodou. Má rovněž velmi široké uplatnění v automobilovém průmyslu 
          při ochraně stávajících spojů, koncovek, namáhaných svorek a kabelů, tak i při 
          vytváření nových spojů. Rovněž se může využít při provizorních opravách hadic  
          nebo potrubí s mírným tlakovým zatížením. 
        Charakteristika: 

TESHAT je vynikajícím pomocníkem v rozličných 
aplikacích. Po zahřátí se smršťuje až na 1/3 svého 
původního rozměru, přičemž dochází k zesílení tloušťky 
stěny. Vzniká tak velmi dobrá ochrana proti 
mechanickému poškození a opotřebení. Díky vnitřní lepící 
vrstvě má velmi dobrou přilnavost k celé řadě různých 
druhů materiálů. TESHAT má výborné uplatnění i za 
extrémních podmínek jako jsou kyseliny, soli, plyny, 
agresivní páry, voda, zásady apod. 
Balení: tenkostěnné, středněstěnné,  
silnostěnné s lepidlem a bez lepidla 

Výhody:  
1) velmi jednoduché použití 
2) vysoká odolnost vůči vodě, chemikáliím,  
       UV záření a celkovému opotřebení 
3) dlouhá životnost 
4) spolehlivost 
Návod k použití: 

   1)    oddělte potřebný kus TESHATu  
         převlékněte přes místo, které má být chráněno 
  2)    zahřívejte horkým vzduchem dokud hadice  
        dokonale nepřilne k povrchu 

   3)   u menších průměrů je možno v nouzi použít i        
         zapalovač 

          délka: 1 m,  1,2 m  u některých druhů i 40 m 
             
               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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