MATERIÁL

VULPA®
Samovulkanizační
v opravárenství.

páska

pro

široké

použití

POUŽITÍ
VULPA® je určená k izolování a k opravám rozvodových a silových kabelů až do 46 kV. Používá se pro ochranu
a zamezení koroze na železných trubkách a svarech. VULPA® chrání elektrické součásti proti vodě a povětrnostním
vlivům. Velmi často se používá při vodoinstalačních pracích. VULPA® dokonale přilne i na izolace vyrobené
z polyetylenu, etylenpropylenu, PVC, butylu a neoprenu, dále pak na epoxidové pryskyřice, akryláty a kaučuk.

VÝHODY
vynikající elektrické a fyzikální vlastnosti

dokonale přilne

vytváří kompaktní izolaci

velmi dobře odolává povětrnostním vlivům
a působení ozonu

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Místo aplikace očistěte.
2. Oddělte požadované množství pásky a odstraňte separační fólii.
3. VULPU® natáhněte a pod stálým tahem naviňte na požadované místo s překrytím min.50 %. Vysoký stupeň natažení
Vám zaručuje rychlou vulkanizaci.

UPOZORNĚNÍ
Vulpa není odolná organickým rozpouštědlům, olejům a tukům. Neměla by přijít do styku s transformátorovým olejem.
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VULPA®
TECHNICKÁ DATA
Tloušťka

0,5 mm

Průtažnost

600 % (ASTM D412 75)

Pevnost v tahu

20 kg/cm2 (ASTM D412 75)

Koroze

nenastává (BS 3924 78)

Příjem vody

0,40 % (ASTM D570 63)

Odolnost ozonu

trvalá (ASTM D1373 70)

Ohnivzdornost

jako polyetylen

Dielektrická ztráta

0,0014 (50 Hz) (ASTM D150 74)

Dielektrická konstanta

2,5 (50 Hz) (ASTM D150 74)

Průrazné napětí

40 kV/mm (ASTM D149 64)

Teplota použití

–40 – 90 °C (krátkodobě 100 °C)

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

19 mm

400 190

25 mm

400 250

38 mm

400 380

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.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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