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Silikónová páska pre rýchle opravy. Vytvára vzduchotesné a vodotesné spoje. Ponúka vysokú tepelnú 
a elektricky izolačnú odolnosť, jednoduchú aplikáciu aj na znečistený povrch. Opravy možno vykonávať 
aj pod vodou. Páska neobsahuje žiadne lepidlá, po jej odstránení nezanecháva žiadne stopy. Fixuje okam-
žite. Vyniká vysokou rozťažnosťou.

POUŽITIE
Akékoľvek rýchle opravy vyžadujúce vysokú tepelnú odol-
nosť, odolávajúce vysokému tlaku, elektricky izolačné vlast-
nosti, opravy odolávajúce vlhkosti korózie a znečisteniu. 
Automobilový priemysel, elektro, opravy v domácnosti, ná-
hrada tepelne zmrštiteľných pások.

VÝHODY
• tepelná odolnosť, okamžitá fixácia
• vytvára vzduchotesné a vodotesné spoje 
• odolnosť voči kyseline, rozpúšťadlám, palivám, 

oleji, slanej vode a UV žiareniu.

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Očistite aplikované miesto odstrihnite požad. dĺžku pásky. 
2. Odstráňte časť ochrannej fólie. Pásku udržujte čistú suchú. 
3. Začnite s jednou kompletnou otočkou, ktorá pásku zafixuje.
4. Pásku natiahnite ako prekrytím 50% naviňte na požadova-

né miesto. Pre tlakovo namáhané aplikácie VULPA® SIL pás-
ku napnite na maximum a naviňte 2 a viac vrstiev. 

5. Záverečné ovinutie naneste na už navinutú pásku pevne 
pritlačte. 

Fixuje okamžite, trvalé spojenie do 2 minút. Aplikáciu je 
možné vykonávať aj vo vlhkom prostredí, najlepšie výsledky 
dosiahnete na čistom, suchom povrchu. Pásku VULPA® SIL 
nie je možné  opakovane použiť, ale ďalšie vrstvy je možné  
v budúcnosti kedykoľvek aplikovať. 

TECHNICKÉ DÁTA
Farba:  čierna
Hrúbka pásky: 0,8 mm
 Tepelná odolnosť:  -50 ° C až +260 °C
Rozťažnosť: 300% (ASTM D412)
Elektrická odolnosť:  15000 V / mm
Odolnosť UV žiareniu: vynikajúca
Pevnosť v ťahu: 4,1 Mpa 

VULPA SIL MAX®

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
1ks roľa 400 450




