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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Set de reparatii tevi si conducte

Set pentru reparatii de urgenta a conductelor si tevilor
defecte si deteriorate

Setul este destinat pentru reparatiile de urgenta ale tevilor si
conductelor defecte si deteriorate. Contine un Repair stick Otel,
o banda speciala pentru reparatii din plastic ranforsat cu fibra de
sticla, instructiuni de utilizare si o pereche de manusi de protectie.

Banda de reparatii este impregnata cu o rasina speciala si activata
prin contactul cu apa. Setul de reparatii tevi poate fi utilizat fara a
necesita unelte sau scule aditionale, fiind utilizat pentru etansarea
permanenta si eficienta a crapaturilor si scurgerilor. Se foloseste
rapid si usor si prezinta excelente proprietati de aderenta, rezistenta
la presiune inalta si rezistenta la agenti chimici precum si rezistenta
la temperaturi de pana la 150°C. In 30 de minute banda este
complet intarita si capabila sa suporte sarcini.

Datorita proprietatilor materialului din care este confectionata
banda, flexibilitatii inalte si modalitatii simple de aplicare, acest set
de reparatii este in mod special potrivit pentru etansarea scurgerilor
de la nivelul coturilor, pieselor in T sau a spatiilor dificil de accesat.

Poate fi utilizat pe diverse tipuri de suprafete cum ar fi inoxul,
aluminiul, cuprul, PVC, polietilena, polipropilena, multe materiale
plastice, fibra de sticla, beton, ceramica si cauciuc.

Date tehnice

Date tehnice Repair Stick Otel

Pe bază de Rasina epoxidica cu filer de otel

Compoziția pastos

Culoare după întărire gri inchis

Rata de amestec în funcție de volum (rășina/ întăritor) 1:1

Densitatea amestecului 2,0 g/cm³

Capacitatea max. de umplere a interstițiilor 15 mm

Temperatura de lucru intre +10 si +35 °C

Temperatura de întărire intre +6 si +40 °C

Timp de lucru la +20°C pentru 25 gr amestec 4 min.

Rezistența la manipulare  (35% rezistență) după 10 min.

Capabil să suporte sarcini mecanice (50% rezistență) după 60 min.

Rezistența finală (100%) după: 24 h

Rezistența medie la compresiune 80 N/mm²

Rezistența medie la forfecare după 7 zile

la +20°C (+65°F) DIN EN 1465

Otel sablat  4,1 N/mm²

Duritatea Shore D 75

Conductivitatea termică (ATSM D 257) 0,6 W/m·K

Coeficient de contracție liniară <1 %

Rezistența electrică ((ASTM D 149) 5•10¹¹ Ohm/cm

Rezistența dielectrică ((ASTM D 149) 3,0 kV/mm

Coeficientul de expansiune termică 30-40 x 10^-6 K^-1

Rezistența la temperatură intre-50 si +120 pe termen scurt +150 °C

Date tehnice bandă pentru reparații

Pe bază de Poliuretan

Timpul de lucru la +20°C (+68°F) 3 - 5 min.

Rezistența la manipulare  (35% rezistență) după 7 - 10 min.

Rezistența finală după: 30 min.

Rezistența la rupere 35 N/mm²

Rezistența medie la compresiune 150 bar

Duritatea Shore D  (ASTM D 1706) 70

Informatiile referitoare la tratarea prealabila a suprafetelor si
modalitatile de aplicare se regasesc in instructiunile de utilizare.

Depozitare
Setul de reparatii WEICON se depoziteaza la temperatura camerei
(dar pana la max. +25°C) intr-un loc uscat. Recipientele nedeschise
pot fi depozitate 24 de luni la temperaturi cuprinse intre 18 si +25°C.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
10710001 Set de reparatii tevi si conducte 5/15 (5 cm x

1,5 m)
10710002 Set de reparatii tevi si conducte 5/35 (5 cm x

3,5 m)
10710003 Set de reparatii tevi si conducte 10/35 (10 cm

x 3,5 m)
10710004 Set de reparatii tevi si conducte 12/100 (12,5

cm x 10 m)



Tabel de selecție
Set de reparații țevi

Numărul de împachetări în funcție 
de  mărime și presiune 

Diametru țeavă/
conductă

3.5 bari

(50.76 psi)

10 straturi

10 bari

(145.04 psi)

15 straturi

30 bari

(435.11 psi)

20 straturi

mm (cm x metri) (cm x metri) (cm x metri)

►WEICON	baton	de	reparații	Repair	Stick	oțel
► Bandă	de	reparații	din	plastic	ranforsat	cu	fibră
de	sticlă

► Instrucțiuni	de	utilizare
►Mănuși	de	protecție

Acest set conține

*Acest tabel de selecție poate servi doar ca și recomandare. Produsul se aplică manual iar rezultatul poate varia în funcție de experiența utilizatorului. A se utiliza întotdeauna întreaga rolă 
de bandă. 

Tabelul de selecție se referă la mărimi standard.  Diametrul real al țevii poate varia în funcție de tipul și grosimea  cămășuirii țevii. Atunci când reparația se face la nivelul cămășuirii de țeavă 
puteți alege diametrul de țeavă cel mai apropiat dintre cele specificate în tabel. Aplicarea acestui produs pe țevi cămășuite poate necesita utilizarea unor produse suplimentare. 

www.weicon.com

	Tehnica	împachetării	pe	țevi	conice	

	Tehnica	împachetării	pe	coturi	de	țeavă	

	Tehnica	împachetării	pe	piese	în		T	

12,5

19

25

32

38

50

63

75

88

100

125

150

200

250

300

350

400

450

1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5)

1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5)

1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 3.5)

1 (5 x 1.5) 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5)

1 (5 x 1.5) 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5)

1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5)

1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 3 (10 x 3.5)

2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 1 (12.5 x 10)

2 (10 x 3.5) 1 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10)

3 (10 x 3.5) 2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10)

1 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10)

2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10)

2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10)

2 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10)


