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4.4. СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ 

САМОВУЛКАНИЗИРАЩА ЛЕНТА ЗА ТЕЧОВЕ

Код Ширина (mm) Дължина (m)
to C 

Minimum
to C 

Maximum

0070047 24,5 3 -65o +260o 

ДВУКОМПОНЕНТНА ЕПОКСИДНА СМОЛА

Код Тегло (gr)

0710646 50

Продуктът с най-добри показатели на пазара, особено при висока температура. За лесен и бърз ремонт на 
течове от подводни тръби, басейни, резервоари, съединители, постоянни уплътнения. Ремонтира метали, 
пластмаса, дърво, камък, цимент, ABS, PVC, фибростъкло, алуминий, мрамор, найлон и други. Работи и под 
вода. Приложимо е в къщи, работилници, коли, лодки, каравани и др.

УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА:
- Почистете и обезмаслете частите, върху които да работите
- За да подобрите сцеплението, изшлайфайте грубите повърхности
- Изрежете необходимото количество EPOSTIX
- Смесете двата компонента, докато се получи равномерен цвят
- Приложете EPOSTIX, упражнявайки лек натиск
- За да получите гладка повърхност, моделирайте с мокър инструмент преди началото 
на втвърдяването (около 4 минути)
- Пълно втвърдяване за около два часа
- За приложения във вода запазете EPOSTIX натиснат, докато започне да се втвърдява 
(във водата времето за втвърдяване се удвоява)

Силиконова самовулканизираща се високотемпературна лента. 

Висока устойчивост на атмосферни, диелектрични и хидроизолационни свойства. Полезни са за 
уплътняване на шумозаглушители, изпускателни тръби, тръби за вода и газ, електрически връзки, работни 
инструменти, за военни и морски приложения. Висока еластичност и устойчивост на химични и корозивни 
среди.

Почистете повърхността и изрежете лентата до дължина (обикновено 3-4 пъти диаметъра, който трябва 
да покриете), отстранете защитното фолио; дръжте единия край на лентата върху частта, която трябва да 
се обвие и я разтегнете. Обвийте лентата около парчето, като я държите опъната и го презастъпвайте на 
половината ширина.

Приложение:
Уплътнение на свързване на фитинги и тръби при монтаж на резба във водопроводна система 

ТЕЧЕН ТЕФЛОН ЗА МОНТАЖ

Код Количество (ml)

7006926 50

7006925 250

КЪЛЧИЩА ЗА МОНТАЖ

Код Тегло на брой (g)

7010846 200

1180142 100

1180141 50

ТЕФЛОНOВА ЛЕНТА ЗА МОНТАЖ

ТЕФЛОНOВА ЛЕНТА ЗА ГАЗ

КЪЛЧИЩА В ДИСПЕНСЪР

Код
Размери 

(mm)
Дължина

 (m)

0071002 12x0.075 10

7009114 12x0.1 12

0070062 15x0.1 25

0071004 19x0.075 12

7009115 19x0.1 50

7013586 19x0.2 15

Код
Размери 

(mm)
Дължина

 (m)

0071003 12x0.1 10

Код Тегло на брой (g)

1180144 80

Други свързващи материали


