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 Izolační schopnost
 jedné vrstvy 12.000 V 

 Tepelná odolnost
 až 260˚ C

 Pružnost do -90˚ C

 Nikdy nezgumovatí
 ani nelepí

 Samozatavovací

 Tlaková odolnost až
 12 barů (páska šířky 25 mm)

Trvale pružná

Možná aplikace 
i pod vodou

Odolná proti UV záření

Roztažitelnost 400%

Voděodolná - 
vzduchotěsná

Trvalá oprava

Odolnost vůči palivům, 
olejům, kyselinám, 

rozpouštědlům a solím
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Začněte odstraněním 
transparentní ochranné vrstvy 

ze SPITA ResQ-tape.

4

Zakončení proveďte opět se 
100% překrytím.

3

SPITA ResQ-tape přidržujte a 
natáhněte na 3-4 násobek její 
délky a pokračujte v návinu s 
50% překrytím, pro dokonalé 

utěsnění.

2

Pevně přidržte SPITA
ResQ-tape na opravovaný 

předmět a první návin aplikujte 
se 100% překrytím.

 Lodě Auta Tir Elektro Kemping Aero Agro Montáž Army Průmysl IZS Sport
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Secure-Protect-RepairSecure-Protect-RepairSecure-Protect-RepairSecure-Protect-Repair
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Secure-Protect-RepairSecure-Protect-Repair
12 kV waterproof

max. 12Bar UV-resistant oil/fuels

Celsius

stretch

PROFESS IONAL



Další informace naleznete na našich
webových stránkách:

www.unifl eg.cz

ORANŽOVÁMODRÁČERVENÁ PRŮHLEDNÁ

SPITA ResQ-tape, vyrobená z čistého silikonu, je nejuniverzálnější samozatavovací opravná páska pro nouzové a 
všestranné opravy. SPITA ResQ-tape je nejsilnější, nejrychleji lepící opravná páska a může být použita i za velmi kritických 
podmínek. Jen tím, že ji roztáhnete a obalíte kolem předmětu, snadno vytvoří vodotěsné těsnění během několika vteřin! 
Může být dokonce bez předchozího vyčištění použita na špinavých a mokrých površích. Zůstane pružná a nerozpadne se 
ani po přímém vystavení na slunci.

Upozornění: Tento produkt je poskytován bez záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, pro vhodnost pro určitý účel. Vzhledem k tomu, že podmínky 
a způsoby použití jsou mimo kontrolu výrobce, ani výrobce, ani prodávající, nenesou žádnou odpovědnost za používání nebo zneužití tohoto výrobku. 
SPITA ResQ-tape je ochranná známka společnosti G&G Investments B.V., Zeewolde (NL).

ČERNÁ BÍLÁ ŽLUTÁ ZELENÁ ŠEDÁ

CZ12UF

SPITA ResQ-tape má nekonečně mnoho použití! Zde je několik možností:

SPITA ResQ-tape vám během okamžiku umožní opravit netěsnosti na trubkách a hadicích, provádět opravy pod vodou, 
používat je na elektrickém vedení nebo jako smršťovací obal, obalit držadla nástrojů, spojit dva samostatné předměty a 
mnohem více! SPITA ResQ-tape se snadno odstraňuje a nenechává zbytky!

UNIVERZÁLNÍ  OPRAVNÁ PÁSKA

Rozměry:
(šířka x délka x tloušťka)
25,4 mm x 3,6 mtr x 0,5 mm

K dispozici v následujících barvách:

Certifi kace:
Červená linie na náplasti garantuje odol-
not tlaku 12 barů a izolační schopnost  
12.000 voltů jedné vrstvy ISO 9001:2008

✔ Nouzové opravy všech vozidel,
 strojů a lodí
✔ Utěsnění netěsnících hadicí,
 trubek a armatur
✔ Navinutí na nářadí a rukojeti 
 vytvoří  protiskluzovou rukojeť

✔ Zakončení lan
✔ Elektrická izolace kabelů a konektorů
✔ Utěsnění elektrických konektorů 
 a svorek proti vodě
✔ Použití jako nouzový klínový řemen
 nebo těsnící kroužek.

✔ Označení čar a řetězů
✔ Ochrana proti korozi
✔ Funguje i na mokrém, špinavém a
 mastném povrchu
✔ Funguje pod vodou
✔ Uchovávejte na palubě pro případ nouze

Doba expirace > 10 let, pokud je páska 
uložena při normální teplotě a ve tmě!

Doba životnosti po aplikaci > 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
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DŮLEŽITÉ PŘI ÚNIKU TLAKU

➀ První návin aplikujte   
 se 100% překrytím před  
 místem úniku.

➂ Zakončení proveďte opět se 100% překrytím.

Páska je schopná odolat tlaku pouze pokud je 
natažena na maximum!

➁ Pokračujte v návinu 
 s 50% překrytím.

DŮLEŽITÉ PRO PRÁCE S ELEKTŘINOU

➂ Zakončení proveďte opět se 100%   
 překrytím a všechny vrstvy pevně přitlačte.

SPITA ResQ-tape nemusí být natažena, aby 
se zatavila. Roztažením se ale zrychlí fi xační 
proces.

➀ První vrstvu aplikujte se 100% překrytím před  
 místem izolace.

➁ Pokračujte v návinu  
 s 50% překrytím.

ISO
9001

:
2015

PROFESS IONAL

Ostatní produkty společnosti ResQ:
1-2-3 quick & easy twining

Unifl eg CZ spol. s r.o.
Na Křečku 365, 109 04 Praha 10
tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255
e-mail: unifl eg@unifl eg.cz


