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Ta bort plastskyddet från
SPITA ResQ-tape.

4

För att avsluta reparationen, linda sista 
varvet ytterligare ett varv med 100% 

överlappning och tryck hårt.
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Håll fast SPITA ResQ-tape på det
aktuella objektet, börja sträcka ut tejpen 

3 till 4 gånger sin längd, och linda
sedan med 50% överlappning för att 

försäkra en ordentlig försegling.
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Håll fast SPITA ResQ-tape på det
aktuella objektet, och överlappa första 

varvet med 100%.

Snabb och enkel att använda:
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Secure-Protect-Repair
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12 kV waterproof

max. 12Bar UV-resistant oil/fuels
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Profess ionell

•	Isolerar 12 Kilovolts 
 per lager

•	Värmeresistent
 upp till 260 C

•	Förblir flexibel till -65 C

•	Klibbfri, lämnar inga
 limrester

•	Självvulkaniserande

•	Klarar tryck upp till 
 12 Bar (vid slangdiameter 

upp till 25 mm)

Kan användas
under vatten 

UV-resistent

Stretchbar upp
till 400%

Luft och vattentät

Permanent försegling

bibehållen flexibilitet,
kan anpassas till
alla sorters ytor

och former

 båtar bilar Lastbilar Elektriskt Husbilar Flygplan Jordbruk VVS Militär Industrin Räddnings Vatten-  
           tjänster sporter



ORaNGEbLåRöd tRaNSPaRENt

SPITA ResQ-tape är gjord av ren silicon och är den starkaste, snabbaste självvulkaniserande tejepen på marknaden. 
Enbart genom att sträcka ut samt linda tejpen runt ett objekt, kommer den att skapa en permanent luft och vattentät 
försegling på bara några sekunder! Den kan till och med användas på smutsiga och våta ytor. Den förblir flexibel och 
påverkas inte av solljuset.

Vänligen besök våran hemsida för ytterligare information:

www.resqtape.se
www.selffix.se

Observera: Den här produkten tillhandahålls utan garanti då omständigheterna samt brukarens handhavande är utom kontroll för tillverkare såväl som säljare av 
produkten. Vidare kan varken tillverkare eller försäljare av produkten ikläda sig ansvar för användning eller felaktig användning av produkten. Detta inkluderar, men 
är inte begränsat till, skador förenliga med användningen eller felanvändningen av produkten. Spita ResQ-tape är ett varumärke inom SPITA Smart Products BV, 
Harderwijk (NL)

SVaRt VIt GUL GRöN GRå

SE12St

Spita ResQ-tape har många användningsområden, här är några förslag:

SPITA ResQ-tape hjälper dig att laga läckor på rör och slangar på ett ögonblick, göra undervattenslagningar, skarvningar, 
isolera kablar och verktyg, fungerar som krympplast och mycket… mycket mera! SPITA ResQ-tape är enkel att ta bort 
och lämnar inga rester alls!

den meSt mångSidiga reparationStejpen

Dimensioner:
(bredd x längd x tjocklek)
25,4 mm x 3,6 m x 0,5 mm
50,8 mm x 3,6 m x 0,5 mm

Finns	I	följande	färger:

Uppmärksamhet: 
Röd markeringslinje på tejpen garanterar 
att tejpen klarar 12 bars tryck och 
isolerar 12kV per lager.

✔	Nödlagningar på alla typer av fordon,
 maskiner och båtar
✔	Laga läckande slangar, rör, kopplingar mm
✔	Linda verktyg och handtag för ett halkfritt 
 grepp
✔	Isolering av elektriska kablar och kopplingar

✔	Vattentäta elektriska anslutningar och
 terminaler
✔	Använd den för nödlagning av o-ring
 eller fläktrem
✔	Fungerar till att försegla repändar
✔	Markering på kedjor och rep 

✔	Linda hydraliska kopplingar och andra
 utsatta anslutningar
 i metall för att förebygga korrosion
✔	Fungerar på våta, smutsiga och oljiga ytor
✔	Fungerar under vatten
✔	Ha den med dig för nödsituationer

Hållbarhet >10 år när tejpen förvaras i 
mörkt vid normal temperatur.

Hållbarhet efter applicering >25 år.

US Military Spec
CID A-A-59163
Type I & II (formerly 
MIL-I-46852C)

UL Listed
SPITA ResQ-tape is UL
(Underwriter Laboratories)
Listed
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VIKtIGt VId LäCKaGE

➀	Applicera första lindning  
 med 100% överlappning  
 innan läckage.

➂	Avsluta med sista lindningen 100% omlott med  
 senaste lagret

Endast när tejpen är sträckt till max, kommer 
den motstå trycket

➁	Fortsätt linda med   
 50% överlappning

VIKtIGt MEd ELEKtRISKt KabLaGE

➂	Avsluta med sista lindningen 100%  
 omlott på senaste lagret och tryck på alla  
 lindningar ordentligt. 

SPIta ResQ-tape behöver inte vara sträckt 
för att härda. Genom att sträcka den lite ökar 
hastigheten på fixeringsprocessen!

➀	Applicera första lindning med 100% överlapp-
ning innan isolerade område.

➁	Fortsätt linda med  
 50% överlappning

(Pending)

Profess ionell

MSSt Skandinavien teknologi
Karlhovsvägen 44, 151 37 Södertälje (Stockholm)
Tfn: +46 768102745
E-mail:  info@selffix.se


