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 izolira 12 Kilovolts
 (na sloj)

 toplotno odporen
 do 260° Celzija

 ostane fleksibilen
 do -90° Celzija

 nikoli ne postane
 gumast ali lepljiv

 samosprijemljiv

 odporen na 12 barov 
tlaka (na premeru cevi 25mm)

ostane fleksibilen

lahko se namesti
pod vodo

UV-odporen

raztegljiv
do 400%

vodoodporen -
zrakotesen

trajno tesni

odporen na goriva, olja, 
kisline, topila in soli
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1

Začnite z odstranitvijo folije od SPITA 
ResQ-tape traku.

4

Za zaključni sloj ovijanja predmeta
ovijte SPITA ResQ-tape trak preko
zadnjega sloja in ga trdno stisnite.

3

Držite SPITA ResQ-tape trak na mestu
in ga raztegnite za 3- do 4-kratno
dolžino ter povijte predmet s 50%

prekrivanjem za zagotavljanje
ustreznega tesnjenja.

2

Trdno pritisnite SPITA ResQ-tape trak
na predmet, ki ga ovijate, podržite na 
mestu in prvi sloj povijte preko traku.

 plovila vozila transport elektrika avtodomi letalstvo kmetijstvo vodovod  vojska industrija reševalne vodni  
           službe športi

Hitra in enostavna uporaba:
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Secure-Protect-Repair
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12 kV waterproof

max. 12Bar UV-resistant oil/fuels
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SPITA ResQ-tape, narejen iz čistega silikona, je najbolj vsestranski samosprijemljivi trak za nujne primere in večnamenska 
popravila. SPITA ResQ-tape trak je najmočnejši, najhitreje sprijemljiv trak za popravila in se ga lahko uporablja tudi v 
najbolj kritičnih razmerah. Samo z raztezanjem in prekrivnim ovijanjem okrog predmeta boste ustvarili trajno nepredušno, 
vodoodporno tesnost v le nekaj sekundah! Uporabi se ga lahko celo (brez predhodnega čiščenja) na umazanih in mokrih 
površinah. Ostal bo fleksibilen in trden tudi po izpostavitvi sončni svetlobi.

Prosimo	obiščite	našo	spletno	stran	za	več	informacij.

www.elektro-zavodnik.si
www.resqtape.euElektro Zavodnik d.o.o.

Jakhlova cesta 6, 1293 Šmarje-Sap
tel.: 01 780 41 70
e-pošta: info@elektro-zavodnik.si

Opozorilo: Ta izdelek se prodaja brez garancije z bodisi izraženo ali prikazano primernostjo uporabe. Ker so pogoji in načini uporabe izven nadzora proizva-
jalca, niti proizvajalec niti prodajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za uporabo ali zlorabo tega izdelaka. To vključuje, vendar ni omejeno na, kakršne koli 
posledične škode. SPITA ResQ-tape je blagovna znamka podjetja G&G Trading International BV, Harderwijk (NL).  

SI12EZ

univerzalni trak za popravila
SPITA ResQ-tape trak omogoča popravilo puščanja vodovodnih cevi v hipu, omogoča podvodna popravila, uporablja se ga 
na električnih napeljavah, povijanju, popravilu ročajev orodja, povezovanju dveh ločenih predmetov in veliko … veliko več! 
SPITA ResQ-tape trak je enostavno odstraniti in nikoli ne bo pustil sledi!!

SPITA ResQ-tape ima neomejene možnosti uporabe! Tukaj je nekaj predlogov:

Dimenzije:
(širina x dolžina x debelina)
25,4 mm x 3,6 mtr x 0,5 mm
50,8 mm x 3,6 mtr x 0,5 mm

Na	voljo	v	sledečih	barvah:

Pozor:
Rdeča črta na sredini traku zagotavlja, 
da trak vzdrži 12 barov tlaka in izolira 
12kW na sloj.

✔	uporabljamo ga lahko tudi na mokrih,
 umazanih in mastnih površinah
✔	nujna popravila na vseh vozilih,
 strojih in plovilih
✔	povijanje koncev vrvi
✔	ovijanje orodja in ročajev za popolnoma   
 nedrseč oprijem

✔	za električno izolacijo žic in spojnih
 elementov
✔	nepremočljivost električnih priključkov
 in spojev
✔	uporaba v izrednih primerih kot tesnilo
 vodovodnih inštalacij
✔	protikorozijska zaščita

✔	označevanje
✔	 tesnitev cevi in vodovodne opreme /
 ventilov
✔	uporaben tudi pod vodo
✔	vedno ga imejte pri sebi za vse nujne  
 primere

Rok uporabe >10 let v kolikor je trak 
shranjen v temnem prostoru pri normalni 
temperaturi!

Življenjska doba po namestitvi >25 let.

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

UL Listed
SPITA ResQ-tape is UL
(Underwriter Laboratories) Listed

POMEMBNO Za puščanjE pod tlakom POMEMBNO Za dElo Z ElEktričnim tokom
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➀	Prvo ovijanje
 (100% prekrivanje)
 pred mestom   
 puščanja.

➂	Zaključite z zadnjim ovojem tako,
 da 100% prekrijete zadnji sloj.

le kadar je trak maksimalno raztegnjen,
lahko vzdrži pritisk!

➁	Nadaljujte ovijanje
 s 50% prekrivanjem.

➂	Zaključite z zadnjim ovojem tako,
 da 100% prekrijete zadnji sloj in nato  
 trdno stisnite vse ovoje.

Spita resQ-tape traku ni treba raztegniti, da 
se sprime. Bo pa že rahlo raztezanje pospešilo 
proces samoprijemanja!

➀	Prvo ovijanje (100% prekrivanje) pred mestom,  
 ki ga želite izolirati

➁	Nadaljujte ovijanje
 s 50% prekrivanjem.
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