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 isoleerib 12 Kilovolts
 (ühe kihi kohta)

 kuumuskindel kuni
	 260	˚C	juures

 paindlik kuni
 _ 90˚C	juures

	 ei	muutu	kumjaks
 ega kleepuvaks

 iseliimuv

 max 12 bar

püsib elastne

kasutatav
vee all

UV-kindel 

  venib kuni
400%

vee-	ja	õhukindel

püsivalt hermeetiline

õli/kütused

•	
•	

•	
•	

•	
•	
•	

1

 Kõigepealt tõmmake
SPITA ResQ-teibilt ära kattepaber.

4

Lõpetamiseks kerige SPITA ResQ-tape 
täielikult ümber eelmise kihi ja vajutage 

tugevalt kinni.
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Hoidke SPITA ResQ-tape’i kohal,
venitage teipi 3-4 korda pikemaks ja 

kerige ümber eseme 50% ülekattega, 
mis tagab korraliku kinnituse.
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Vajutage SPITA ResQ-tape tugevalt 
esemele, kuhu soovite teibi paigaldada, 

hoidke kinni ja kerige esimene ring 
täielikult ümber teibi enda.

 Paadid	 Autod	 Veokid	 Haagissu-	 Elektritööd	 Lennundus	 Põlluma-	 Torutööd	 Sõjandus	 Tööstus	 Päästeteen-	 Veesport	
    vilad   Jandus    istused 

Kiiresti ja hõlpsalt Kasutatav:
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kasutamiseks

Secure-Protect-Repair

4 8

120

12 kV waterproof

max. 12Bar UV-resistant oil/fuels

Celsius

stretch



SPITA ResQ-tape, mis on valmistatud puhtast silikoonist, on kõige mitmekesisem iseliimuv remonditeip hädaolukordadeks 
ja eri tüüpi remonditöödeks. SPITA ResQ-tape on kõige tugevam ja kiiremini liimuv remonditeip, mida saab kasutada väga 
kriitilistes tingimustes. Teipi tuleb vaid venitada ja ülekattega objektile kerida. Teip loob vaid mõne sekundiga hõlpsalt püsiva 
õhu- ja veekindla tihendi! Teipi võib kasutada ka määrdunud ja märjal pinnal (ilma eelneva puhastuseta). Teip püsib elastne 
ega muutu rabedaks ka päikesevalguse käes. 

Tähelepanu! Tootele ei anta otsest ega kaudset kasutussobivuse garantiid. Kuna tootja ei oma kontrolli eri kasutustingimuste ja -meetodite üle, ei võta ei tootja 
ega müüja mingit vastutust toote kasutamise või väärkasutamise eest. See hõlmab ka kaudseid kahjusid. SPITA ResQ-tape on G&G Trading International B.V. 
Harderwijk (NL) kaubamärk.
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universaalne remonditeip
SPITA ResQ-tape võimaldab parandada kiiresti torude ja voolikute lekkeid, teha parandustöid vee all, on kasutatav 
elektrijuhtmetel või kahaneva ümbrisena, tööriistade käepidemete ümbrisena, kahe eseme ühendamiseks ja paljuks muuks! 
Samuti saab seda kasutada veealuste remonditööde jaoks! SPITA ResQ-tape on hõlpsalt eemaldatav ega jäta jälgi!

SPITA ResQ-tape on parim lahendus järgmistes olukordades:

Mõõdud:
(laius x pikkus x paksus)
25,4 mm x 3,6 m x 0,5 mm
50,8 mm x 3,6 m x 0,5 mm

Saadaval järgmistes värvitoonides:

Tähelepanu:
Punane joon teibil näitab, et
see on 12 bar survekindel ja et selle
iga kiht isoleerib 12 kV.

✔	Libisemiskindel käepidemed vormimistööriist 
✔	hädaparandustööd kõigil sõidukitel,
 masinatel ja paatidel
✔	 lekkivate voolikute, torude ja liitmike
 tihendamine
✔	 tööriistade ja käepidemete mähkimine

 libisemise vähendamiseks
✔	elektriühenduste ja klemmide
 veekindlaks muutmine
✔	hädaolukorras kasutatav ventilaatoririhma  
 või O-rõngana
✔	 trossiotste kinnitamine

✔	 liinide ja kettide märgistamine 
✔	korrosioonikaitse
✔	kasutatav isegi märjal, määrdunud
 ja õlisel pinna
✔	kasutatav vee all
✔	hädaolukordades alati käepärast

Säilivusaeg  >10 aastat, kui hoida teipi
pimedas kohas normaalsel temperatuuril!
Kasutusiga pärast pealekandmist
>25 aastat.

USA armee spetsif
CID A-A-59163
Tüüp I ja II (endine 
MIL-I-46852C)

UL loendis
SPITA ResQ-teip kuulub ULi
(Underwriter Laboratories) loendisse
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OLULINE SURVELEKETE PARANDAMISEL

➀	Kerige esimene keerd  
 100% ülekattega enne 
 lekkekohta.

➂	Lõpetamiseks kerige viimane keerd
 100% ülekattega eelmise kihi peale.

Teip talub survet ainult juhul, kui on täielikult 
välja venitatud!

➁	Jätkake kerimist 50%  
 ülekattega.

OLULINE ELEKTRITÖÖDE TEGEMISEL

➂	Lõpetamiseks kerige viimane keerd
 100% ülekattega eelmise kihi peale ja  
 vajutage kihid tugevalt kinni.

SPITA ResQ-teipi ei ole vaja pinnaga 
ühendamiseks venitada. Kuid veidi venitamist 
kiirendab nakkumist!

➀	Kerige esimene keerd 100% ülekattega enne  
 isolatsioonikohta.

➁	Jätkake kerimist  
 50% ülekattega.

Profess ionaalseks  kasutamiseks

oRANžSININEPUNANE LÄBIPAISTEVmUST ValgE koLLANE RoHELINE hall

Lisateave	meie	kodulehel:

www.promar.lt
UAB	“PRomAR”
Nemuno str. 153, LT-93262 Klaipėda, Lithuania
Phone: +370 46 246430
Email: info@promar.lt, post@promar.lt
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