
QUICK WRAP

JAVÍTÓSZALAG
5 cm X 1,80 m

KS 1801

ELŐNYÖK

Élvonalbeli technológia. Vízzel aktivált poliuretán gyantával
készült, ami tíz perc alatt hat, így elkerülhető a gépleállás. Az
üvegszálas kötésnek köszönhetően a termék rugalmasan
nyúlik a könyökcsövek, csatlakozások, illesztések mentén. Tíz
másodperces áztatás után a kötés használható, elkerülve
mindenféle adagolási és keverési műveletet. A termék
ellenálló a hőmérséklet, a nyomás és a vegyi anyagokkal
szemben, ideális az alacsony nyomású csövek, törött hengeres
szerelvények javítására.

10 perc alatt megkeményedik és 1 óra alatt
teljesen polimerizálódik. Nagyobb szivárgás
kijavításakor, nagyobb lyuk, vagy repedés
javításakor az ORAMETAL POCKET 221 előzetes
használata ajánlott, különösen, ha a javítandó
cső nagyobb, mint 5 bar nyomásnak lesz kitéve.

JELLEMZŐK
Gyanta: Hidrofil poliuretán, gyors 
polimerizációval.

Törésállósági teszt: 2051 Newton 
csúcsfeszültség. 
Hajlítószilárdság: 15 perc polimerizációval ellenáll 
50 Newtonnak. 

Dielektromos szilárdsági teszt - maximális 
feszültség:  16 000 Volt. 

Hőmérsékleti ciklusteszt: sütés 50 ° C-on 1 órán 
át, majd 190 ° C-on 1 órán át: nincs leválás.
Hőállóság: + 250 ° C, ennél magasabb 
hőmérsékleten gőzök távozhatnak. 
Az üvegszál 1200 ° C-on olvad.

MEGHATÁROZÁS
A QUICK WRAP alkalmas csövek, tömlők, illetve
fém, műanyag, azbeszt, beton, és egyéb anyagok
pontos és gyors javítására. Biztonságos, emellett
könnyen használható termék, nem igényel
szaktudást.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Javítás előtt illessze össze a csöveket/tömlőket.
Tisztítsa és enyhén csiszolja meg a javítandó
területet. Ajánlott NDI 507 típusú száraz
oldószert használni. A kötést az aktiválásához 10
másodpercre merítse tiszta, langyos vízbe vagy
sós vízbe (tengervízbe). Kézzel kicsit „törje
meg” a javítószalagot, amikor vízbe meríti.
Eldobható kesztyű használata ajánlott, mivel a
kötés könnyen ragad, utólag nehéz eltávolítani.
A zárt csomagolás kinyitását követően az anyag
könnyen keményedik, ezért rövid időn belül fel
kell használni a teljes szalagot.
Repedt és sérült csövek javítása: Az 50 mm-es
szalagot szorosan tekerje körbe a sérült
területen. Művelet közben gyakoroljon enyhe
nyomást a javítószalaggal körbetekert
alkatrészre, míg el nem kezd kötni.

Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni a használatot megelőzően. A
műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Specifikus összetétele lehetővé teszi a
repedések, mikrorepedések, valamint az
öntöttvas-elemek lyukacsosságának gyors
helyreállítását. Alkalmas korrodált vas,- vagy
színesfém, műanyag, beton, azbeszt csövek
javítására, függetlenül attól, hogy a javítandó
elemek vízzel, forró gőzzel, olajjal, oldószerrel,
vagy akár gázzal érintkeznek. Ideális és tartós
megoldás olyan javításokhoz, ahol az
alkatrészek nagy terhelésnek vannak kitéve,
hajókon, tengeri létesítményeken,
mezőgazdasági üzemekben, üvegházakban, az
élelmiszeriparban. Alkalmas még
szerszámfogantyúk, horgászbotok, bútorok és
különféle felszerelések javítására is.

JELLEMZŐK
Polimerizációs idő: 5-20 perc, a légköri
viszonyoktól és a víz hőmérsékletétől függően.
Az optimális polimerizációs sebesség 10 ° C
feletti környezeti hőmérséklet és langyos víz
mellett érhető el. Nagyobb, mint 5 bar nyomás
esetén ajánlott 24 órát várni.

Keménység (Shore D):……....…………… 70
Szakítószilárdság:……………………….. 250 
MPa
Termikus koefficiens:…..………. 7.1 x 10-5 / °C  
Nyomás ellenállás:..………..30 bars (430 psi)

CSOMAGOLÁS
Csomag (KS1801-50X180):………10 db/doboz
Szalag mérete :……………...…5 cm X 1,80 m

Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni a használatot megelőzően. A
műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.


