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- Läckagebandage -

Bruksanvisning
Förarbete

Slang/rör tryckreduceras (om det är omöjligt, täta hålet med
gummi-, eller träplugg). Avlägsna smuts, fett, olja, färg, rost
& andra föroreningar på bästa sätt från ytan. Rugga upp ytan
ca 10 cm runt skadat område. Ju renare & repigare yta, desto
bättre vidhäftning.

Applicering

Förpackningen öppnas först när förarbetet är utfört. Bandaget
doppas i vatten och pressas/kramas med handen i ca 10 sek.

Tätar läckande rör & slangar på 30 min
SEAL & GO© - Teknisk data
Arbetstid:
Draghållfasthet:
Fullt härdad:
Hårdhet Shore D:
Härdningspunkt:
Sträckmodul:
Temperatur resistens:
Trycktålighet:

1-2 min (beroende på temp & underlag)
30 MPa
30-45 min.
70
10 min.
7.5 GPa
150°C
15-30 Bar (beroende på dimension
rör/slang samt läckaget)
Utvidgningskoefficient: 1.9 X 10-3 / °C

Börja lindningen 5-10 cm utanför läckaget och linda över
läckaget samt 5-10 cm på andra sidan. Linda runt slang/rör
genom att dra/sträcka bandaget ordentligt för bästa styrka och
vidhäftning mot underlaget. Koncentrera lindningen över skadat område så att minimum 10 lindningar appliceras över skadan.
Överlappning skall ske så att endast 10% av underliggande
bandage exponeras. Avsluta applicering genom att med handen fördela härdningskummet över reparerat område tills en fin,
slät yta uppstår. Beroende på reparation kan det vara nödvändigt att använda mer än ett bandage. I så fall måste applicering
ske omedelbart på redan applicerat bandage.
På vissa läckage kan det vara lämpligt att täta med metall eller
annat material innan bandagelindning sker.

Övrig information
SEAL & GO© Läckagebandage är en specialutvecklad glasväv,

förimpregnerad med polyuretan harts.
Hartset startar sin härdningsprocess vid kontakt med vatten
och härdar därefter mycket snabbt.
Bandaget fäster mot bl.a metall, gummi och plast. Det är
flexibelt och enkelt att applicera och är resistent mot bl. a
olja, bensin, diesel, alkohol, mineralterpentin, utspädda
syror och alkalier.

SEAL & GO©

Bandagen levereras i bredderna 50 och 75 mm beroende på
yttre diameter på rör/slang.
Bredd 50 mm används på diameter upp till 50 mm. rör/slang.
Bredd 75 mm används på diameter upp till 75 mm. rör/slang.

Säkerhetsdata
Härdat material är inte klassificerat som hälsovådligt.
Arbetarskydd
Enligt Härdplaster, Arbetarskyddsnämnden.
Gummi/plasthandskar skall användas vid kramning & applicering.
Lagring
Skall ske i originalförpackning - lagringstiden är då 12 månader.
Förpackning
Två storlekar:

50 mm x 1.8 meter ( diameter 50 mm )
75 mm x 2.7 meter ( diameter 75 mm )

Rådgivning
De tekniska specifikationerna och/eller våra tekniska råd genom
tal, skrift eller genom tester är givna i bästa tro och baserade på
våra uppnådda testresultat, men är utan garanti. Detta fråntager
inte användarens skyldighet att testa produkterna levererade av
oss eller tredje part för att se lämpligheten till åsyftat ändamål.
Skandinavisk Industriutveckling kan inte ge direkt eller indirekt
garanti för specifika användningsområden för produkten.
Om under speciella förhållande garanti har lämnats är denna
begränsad endast till ersättning av inköpt produkt.

Beställning & förfrågningar:

+46 708-742 432

SKANDINAVISK INDUSTRIUTVECKLING
Klangfärgsgatan 8 | 426 52 | Västra Frölunda
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NÖDREPARERA SLANGAR & RÖR SNABBT & SMIDIGT!

