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	 Nostiprināšanai	-
 12 Kilovolts

 Maksimums
	 +260˚C

 Minimums	
	 -90˚C

	 Nekļūst
	 lipīga

 Pašfiksējoša

 Līdz	12	bāriem

Saglabā	elastību

Var	lietot	zem	ūdens

UV	noturīga

Elastīga	līdz	400%

Ūdens	un	gaisa	
necaurlaidīga

Noturīga	izolācija

Izturīga	pret
degvielu,	eļļām,	skābēm,	

šķīdinātājiem	un	sāli
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Vispirms atdaliet pārklājuma slāni no 
SPITA ResQ-tape slīpinām.

4

 Lai pabeigtu aptīšanu, aptiniet
SPITA ResQ-tape slīpinām tā,

lai pēdējais tinums pilnīgi pārklātu 
iepriekšējo slāni, un stingri

piespiediet to.

3

Turot SPITA ResQ-tape slīpinām vietā, 
sāciet izstiept to garumā 3-4 reizes un 
aptiniet priekšmetu ar 50% pārklājumu, 

lai nodrošinātu pienācīgu izolāciju.

2

Stingri piespiediet SPITA ResQ-tape 
slīpinām priekšmetam, kuru labojat,

pieturiet to un pirmo tinumu izdariet tā,
lai lente pārklātu pati sevi.

	 Kuģiem,	 Vieglajiem	 Kravas	 Elektroi-	 Tūristu	auto-	 Aviācija	 Lauksaim-	 Santehnika	 Militārām	 Rūpnieciskām	 Glābšanas	 Ūdens	sporta		
	 laivām	 auto-	 auto-	 zolācijai	 furgoniem	 	 nieciba	 	 	vajadzībām	 vajadzībām	 dienestiem	 veidiem
	 	 mobiļiem	 mobiļiem	 	

ĀATRI un vIeglI lIeTojAmA:
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Secure-Protect-Repair
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12 kV waterproof

max. 12Bar uv-resistant oil/fuels

Celsius
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SPITA ResQ-tape, komatu nevajag ir ļoti universāla, pašfiksējoša 100% silikona remonta lente steidzamiem remontiem. 
SPITA ResQ-tape ir visizturīgākā un visātrāk fiksējošā remonta lente, kas piemērota visdažādākajiem apstākļiem. 
Vienkārši izstiepiet un aptiniet to ap objektu, un tā dažu sekunžu laikā pati izveidos noturīgu, gaisa un ūdens necaurlaidīgu 
savienojumu. To var lietot pat uz netīrām un slapjām virsmām bez iepriekšējas tīrīšanas. Tā saglabā elastību un nekļūst 
trausla saules gaismā. 

Uzmanību! Produktam netiek sniegta ne tieša, ne netieša garantija par piemērotību konkrētam lietojumam. Tā kā ražotājs nekontrolē lietošanas apstākļus un 
metodes, ne ražotājs, ne pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu produkta lietošanu, tai skaitā, bet ne tikai izrietošu kaitējumu. SPITA ResQ-tape 
ir G&G Trading International B.V., Harderwijk (NL) preču zīme.

LV12PR

SPITA ResQ-tape ir ideāls risinājums:

izmēri:
(platums x garums x biezums)
25,4 mm x 3,6 m x 0,5 mm
50,8 mm x 3,6 m x 0,5 mm

Pieejama	šādās	krāsās:

Uzmanību:
Sarkana atzīme uz lentes norāda, ka 
lente iztur 12	bar spiedienu un izolē 12 
kV ar katru slāni.

✔	steidzamiem visu veidu transportlīdzekļu,   
 tehnikas un laivu remontiem;
✔	cauru šļūteņu, cauruļu un savienojumu   
 izolēšanai;
✔	 instrumentu un rokturu aptīšanai labākam,  
 neslīdošam satvērienam;

✔	vadu un kontaktu elektroizolācijai;
✔	elektrības kontaktu un spaiļu    
 mitrumaizsardzībai;
✔	kā rezerves ventilatora siksna vai 
 blīvgredzens;
✔	 turiet to pie rokas neparedzētām situācijām;

✔	auklu galu savienošanai;
✔	 trošu un ķēžu marķēšanai; 
✔	aizsardzībai pret koroziju;
✔	 lietojama pat uz slapjām, netīrām un   
 eļļainām virsmām;
✔	 lietojama zem ūdens;

Uzglabāšanas laiks >10 gadi, uzglabājot 
tumsā un apkārtējās vides temperatūrā.
Kalpošanas laiks pēc uzklāšanas >25 
gadi.

ASv militārā specifikācija
CID A-A-59163 Tips I un II 
(iepriekš MIL-I-46852C)

ul reģistrācija
SPITA ResQ-tape ir ieguvusi UL
(Underwriter Laboratories) reģistrāciju
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SVARĪGI	NOPLŪDĒM	ZEM	SPIEDIENA

➀	Uzklājiet pirmo tinumu  
 ar 100% pārklājumu pirms  
 noplūdes.

➂	Pabeidziet pēdējo tinumu ar 100% pārklājumu  
 pār iepriekšējo.

Lente	spēj	 izturēt	spiedienu	 tikai	 tad,	kad	 tā	 ir	
maksimāli	izstiepta!

➁	Turpiniet aptīt ar
 50% pārklājumu.

SVARĪGI	ELEKTROIZOLĀCIJAS	DARBIEM

➂	Pabeidziet pēdējo tinumu ar 100%  
 pārklājumu pār iepriekšējo un stingri  
 saspiediet visus tinumus.

SPITA	 ResQ-tape	 nav	 nepieciešams	 izstiept,	
lai	 tā	 nofiksētos.	 Tomēr	 neliela	 izstiepšana	
paātrinās	fiksēšanās	procesu.

➀	Uzklājiet pirmo tinumu ar 100% pārklājumu   
 pirms izolācijas vietas.

➁	Turpiniet aptīt ar  
 50% pārklājumu.

unIveRSĀlA RemonTA lenTe
SPITA ResQ-tape ļuj vienā acumirklī salabot santehnikas noplūdes un bojātas šļūtenes, salabot ūdenī iegremdētus 
priekšmetus, izmantot to kā elektroizolāciju vai ietinamo materiālu, aptīt instrumentu rokturus, savienot divus priekšmetus 
un vēl daudz ko citu. To var lietot pat zem ūdens! SPITA ResQ-tape ir viegli noņemama un neatstāj pēdas.
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(Pending)

Lisateave	meie	kodulehel:

www.promar.lt
UAB	“PROMAR”
Nemuno str. 153, LT-93262 Klaipėda, Lithuania
Phone: +370 46 246430
Email: info@promar.lt, post@promar.lt


