LEPIDLA

SOS® PÁSKA
SOS® páska má výbornou přilnavost na ocel, čímž je
zvláště vhodná na těsnění ventilačních a teplovzdušných
potrubí i na všeobecné aplikace včetně vodě odolnému
a bezpečnému těsnění, spojování, vyztužení, zajišťování,
balení, nouzovému těsnění hadic při haváriích ap.
Krátkodobě odolává ropným produktům, je vhodná
při použití jak v průmyslu a autoopravárenství, tak
i k domácím pracím, ve sportu nebo jiné zájmové
činnosti.

VÝHODY
těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí

nouzově těsní hadice při různých haváriích

vysoká pevnost v tahu

krátkodobě odolává ropným produktům

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Opravovaný povrch musí být suchý, zbavený nečistot a prachu.
2. Místo aplikace doporučujeme odmastit výrobkem TECHNOSOL®.
3. Pásku aplikujte ručně přímo z role a stejnoměrným tlakem ji uhlaďte.

TECHNICKÁ DATA
Nosič

laminovaný polyetylen

Lepidlo

speciální guma

Tloušťka pásky

0,178 mm

Odolnost teplotě

trvale 100 °C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

0,05 × 50 m role

410 050

NOVATO® - SOS® PÁSKA technický list strana 1/2

SOS® PÁSKA
Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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