
ResQ-tape®

Omschrijving ResQ-tape®, op basis van zuivere siliconen, is breed inzetbaar als isolatie- en afdichtingsmiddel onder sterk
wisselende omstandigheden. Omdat ResQ-tape® uitsluitend aan zichzelf hecht, kunt u het ook op natte en
vervuilde ondergronden aanbrengen (dus niet eerst droog- of schoonmaken).

Product-
eigenschappen

Hitte bestendig tot 260°C
Laat geen lijmresten achter
Hecht alleen op zichzelf
Drukbestendigheid tot 8 Bar (bij slagdiameter van 25mm)
Blijvend elastisch
Onder water te verwerken
Bestand tegen UV-straling
Maximaal rekbaar tot 300%
Water- en luchtdicht
Permanente afdichting
Bestand tegen brandstof

Aanvullende
technische
eigenschappen

Koud breekpunt: -65°C
Oppervlakte hardheid: 58 (24 uur kamertemperatuur)
Minimale treksterkte: 1412psi (97 Bar)
Afscheursterkte: 5,86 Bar
Drukbestendigheid: 11,5 Bar

TECHNISCHE GEGEVENS

Drager Siliconen rubber

Kleur Blauw, Bruin, Geel, Grijs, Groen, Oranje,
Rood, Transparant, Wit, Zwart

Waterbestendig Ja

UV bestendig Ja

Weekmaker bestendig Ja

Verouderingsbestendig Ja

Densiteit 1100 kg/m³ 68,7 Lb/ft³

Dikte Totaal 0,5 mm 19,7 Mils

Verlenging in lengterichting 450 %

Water absorptie 0,18 %

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is ‘zoals deze is’
en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis
van deze informatie.

Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico
en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen
invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product
wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel
dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen.

De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiëren en te verspreiden mits Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De
informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik.

Intellectueel eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is opgenomen. Het is
ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde partijen.

Versie 1 2013-12-18

Stokvis Tapes Nederland B.V.
Van Hennaertweg 10

2952 CA Alblasserdam
tel +31 (0)78 699 21 00
fax +31 (0)78 699 21 99

www.stokvistapes.nl
info@stokvistapes.nl

An Illinois Tool Works Company




