nosnou vrstvu. Dodává se v rolích, vložena mezi
dvě
vrstvy silikonového separačního papíru,
NÁVOD
který je při aplikaci postupně odstraňován.

Zásady skladování a přepravy
Oboustranně lepící páska Longstik je určena jako výplň
nebo utěsnění anebo jako spojovací páska v kombinaci
s nesamolepícími systémy.

Pro všechny antikorozní materiály Chase Protective Coatings
Aplikace
Platnost dokumentu:
Zásady:
Odstraňte
přibližně 50 cm separačního papíru. Položte
lepivou
stranu
na R30A,
jednuR15A,
stranu
spojovaného
materiálu1. Všechny výrobky skladujte a přepravujte pokud
Serviwrap
– pásky
penetrace
Primer AB,
tmel
Moulding
Putty, vnější
Outerwrap
možno v originálních
a
přitlačte
lepidlo,
aby sepásky
přichytilo
na příslušném místě.
Použitíkartonech, dokud je
nepotřebujete použít.
Pokračujte
v
odstraňování
separační
vrstvy
a
současně
silně
Longwrap – petrolátová bandáž Longwrap a Longwrap
výplň
tlačte
napenetrace
lepidlo. Longwrap
Odstraňte
druhou
separačního
Hotcote,
Paste,
tmel vrstvu
LD Mastic,
2. Všechny výrobky skladujete v suchém, chladném
vnější pásky
Outerwrap
a dobře větraném
místě, mimo dosah přímého
papíru
a materiál
silně přitlačte do příslušné polohy.
těsnění
Longstik
– specilaizované
Při
samostatném
použitípásky
nebo při použití v kombinaci
sPlasgard
dalšími 410
systémy
postupujte
podobně.
– epoxidový nátěr

Údaje o výrobku
Tloušťka
Šířka
Délka

slunečního záření a jiných zdrojů tepla. Teplota
by neměla přesáhnout
°C.
adhezní30vrstva
pro nesamolepící

sy

3. Všechny nádoby (láhve, plechovky, kanystry, sudy)
mějte neprodyšně uzavřené.

Skladování

4. S kartony zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich
poškození. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby
Pásku skladujte v suchých, dobře
kartony neupadly nebo se s nimi neházelo.

větra
mimo dosah přímého slunečního zářen
1,5 mm
5. Můžete skladovat
více kartonůzdrojů
na sobě,
avšak
ne
významných
tepla.
Skladové
zás
více, nežli je množství kartonů na paletě
obměňovány podle metody první dovn
50, 75, 100, 150 a 225 mm
z výroby.
10 m

6. Palety lze skladovat a přepravovat naskládané
na sobě maximálně po dvou, celková výška obou
palet nesmí přesáhnout dva metry. Pokud dáváte
na sebe dvě různé palety, mějte lehčí paletu
Bezpečnostní list poskytující kompletní
vždy nahoře.

Ochrana zdraví a bezpečno
je na požádání k dispozici.

7. Skladové zásoby by měly být obměňovány podle
metody „první dovnitř/první ven“.
8. Všechny hořlavé a dráždivé materiály by měly být
skladovány a přepravovány v souladu s předpisy
o nebezpečných materiálech.

Výrobce

Výhradní zástupce a distrib

Chase Protective Caotings Ltd., britský výrobce oblíbených
pásek Serviwrap a dalších antikorozních materiálů, je součástí
globální skupiny Chase Corporation.

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 P
www.ortodroma.cz,
info@ortodroma.cz,
tel:
Výhradní
zástupce a distributor
pro ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

