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Výrobce vlastní certifikát ISO 9001:2008 
Společnost ANTICOR Bohemia s.r.o. nenese odpovědnost za ztráty a  
škody vzniklé přímo nebo nepřímo nesprávným používáním těchto výrobků. 
 

550 Polytex technické parametry 

VLASTNOSTI HODNOTA JEDNOTKA 

Celková tloušťka 0.5 mm 
Tloušťka přeložky 0,08 mm 
Max. pracovní teplota - 60 až +260 °C 
Provozní tlak* 8 bar 
Elektrická pevnost 8 kV 
Prodloužení 300 % 
Pevnost v tahu 700 PSI 
Dodávaný rozměr 25mm x 3m  

* Je požadována vícevrstvá aplikace. 
 
Výrobek splňuje nařízení směrnice RoHS a Reach. 
Překračuje protipožární požadavky standardu budov  
(UL 723 10/20 šíření plamene/kouřivost).  

 

Polytex 550 
Samosvařitelná silikonová páska pro 
izolování a opravy. 

VLASTNOSTI: 

Nosná vrstva: 

 Speciální silikon. 

Lepící vrstva: 

 Bez lepidla. 

Barva: 

 Černá. 

Přeložka: 

 Čirá PET fólie. 

VLASTNOSTI: 

 Opravárenská silikonová páska byla původně 
vyvinutá pro armádní účely, byla testovaná a 
osvědčila se v nejextrémnějších podmínkách a 
prostředích.  

 Testy ukázaly, že pevnost spoje opravárenské 
silikonové pásky Polytex 550 převyšuje armádní 
standardy a to i konkurenčních značek. 

 Polytex 550 je nejvšestrannější a snadno použitelná 
páska pro rychlou opravu.  

 Opravárenská silikonová páska odolává extrémním 
teplotám, tlaku, napětí, vlhkosti, korozi a 
znečišťujícím látkám. 

 Odolává kyselinám, palivům, olejům, rozpouštědlům, 
mořské vodě a UV záření. 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: 

 Opravárenskou silikonovou páskou Polytex 550 
během sekundy zastavíte unikající kapalinu nebo 
vzduch a vytvoříte neprostupné utěsnění. 

 Opravárenská silikonová páska Polytex 550 
dokonale izoluje elektrické konektory, které 
neprodyšně uzavře. Používat teplem smrštitelné 
trubice je prakticky zastaralé! 

 Opravárenská silikonová páska Polytex 550 přijde 
vhod sportovcům (opravy rukojetí), elektrikářům 
(izolování spojů vodičů a kabelů) využijete ji na lodi a 
v dopravních prostředcích, ve vodo-topo atd. 

 Opravárenská silikonová páska Polytex 550 by 
neměla chybět ve vašem autě, motocyklu, na vaší 
lodi, ve vašem tábornickém vybavení a ve vaší 
montážní bedně. 

APLIKACE: 

 Není nutné žádné komplikované čištění! 

Zastavení vody pod tlakem, začneme cca 5cm 
před otvorem, ten obejdeme a pokračujeme cca 
5cm. Vracíme se zpět a pokračujeme v ovíjení přes 
otvor s překrytím 50% v 5 vrstvách, vždy 
s maximálním předpětím. 

SKLADOVÁNÍ: 

 Bez omezení. 
 


