
        
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
       LEA K STOP 

SYNTHOGLASS
                                                                                                                    BANDAŻ AKTYWOWANY WODĄ 

UNIREP   80  to  zapakowana antyhigroskopijnie  rolka  bandaża z  wysokowytrzymałej 

tkaniny  syntetycznej, nasączonej specjalnymi żywicami. Pod wpływem wody,  żywice te 

utwardzają się stanowiąc nieprzepuszczalny dla  cieczy i pary,  trwały  pancerz, odporny 

na  chemikalia oraz  wysokie   ciśnienia  i wysokie   temperatury.  Bandaż jest  dostępny 

w  kilku  rozmiarach,  dobieranych  w  zależności  od  wielkości   przecieku  / pęknięcia  i 

średnicy rury. Najczęściej używane to: 5 cm x 150 cm, 8cm  x 275 cm i 10 cm x 455  cm. 

 

Zakres  zastosowań 
 

Specjalny,   aktywowany  wodą   bandaż   do    szybkich,    wręcz    błyskawicznych 

napraw,    ratujący    w    awariach    spowodowanych   pęknięciami    rurociągów, 

zaworów,    pomp,    połączeń    kołnierzowych   i    kielichowych.    Łączy    trwale 

nawet  rury   o   różnych   średnicach,  tworząc  szczelne  połączenia.  Całkowicie 

eliminuje    spawanie    lub    wymianę    odcinków    rurociągu,   łatwy    w    użyciu 
 

Doskonałe    efekty    naprawy   można    uzyskać     również    bez 
zamykania     przepływu     medium     czy     też      bez     obniżania 
jego        ciśnienia,        stosując        dodatkowo       gumową      taśmę 

doszczelniającą UNIWRAP lub    też    Aqua    Stick    UNIREP    28 
 

Bandaż UNIREP 80: 
 

•    trwale łączy się z wszystkimi metalami i stopami, szkłem,  tworzywami 
sztucznymi a także  z gumą 

 

•    Szeroki zakres  odporności na wysokie  temperatury pracy oraz 
chemoodporności umożliwia  trwałe i szybkie naprawy: 

-rurociągów zawierających gorące i agresywne chemikalia 

-instalacji gazów spalinow ych 

-kominów 

-tłumików 

•    tamuje wycieki spowodowane otworami czy szczelinami każdej wielkości, 
umożliwia  łączenie przewodów rurowych  różnych  średnic i z różnych 
materiałów 

•    pracuje nawet w bardzo wysokich  temperaturach cieczy, par, gazów:  aż do 
+300oC  i do 8 bar (800Kpa) 

 

•    jest nieprzepuszczalny dla powietrza i pary, odporny na oleje i benzynę, 
trzyma  się i twardnieje pod  wodą, jest niepalny, bez smaku  i zapachu, 
nietrujący. Można go szlifować  i malować 

•  naprawa w pełni trwała,  czas użytkowania po naprawie – nieograniczony! 
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Dane  aplikacyjne 

zalecana ilość wartsw minimum 6 

sposób nak ładania owijanie/dociskanie na mokro 

czas utwardzenia 30 minut 

twardość wg Barcol 53 
 

Dane  wytrzymałościowe 

wytrzymałość na zginanie 111,0 N/mm2
 

wytrzymałość na rozciąganie 171,6 N/mm2
 

wytrzymałość na ściskanie 183,4 N/mm2
 

przyczepność 7 kg/cm2
 

odporność na przebicia elektryczne aż do 16060 V 

zakres stosowania od -60oC do + 300oC 

nieprzewodni po utwardzeniu  

test spray wodny całkowita szczelność przy 4 warstwach 

cykl podwyższonych temperatur 10oC - 32oC (bez odklejenia i bez utraty adhezji) 

Technika/sposób naprawy 

•    Miejsce naprawy w miarę  możliwości oczyścić, nadać szorstkości podłożu 
 

•    Nałożyć załączone rękawiczki  (dla komfortu pracy…), otworzyć srebrną toreb- 

kę, rozrywając ją w naciętych miejscach i wyjąć bandaż 
 

•    W celu wywołania reakcji, zanurzyć  bandaż na 30 sekund w wodzie 
 

•    Lekka reakcja następuje już w momencie otwarcia opakowania – NALEŻY 

WIĘC DZIAŁ AĆ SZYBKO! 
 

•    Bandaż kilkakrotnie i mocno owinąć wokół naprawianego miejsca zachodząc 

na zdrowy  materiał. Zwoje mocno dociągać - minimum 6-9 warstw w miejscu 

wycieku 
 

•    Gruntownie dociskać bandaż, formując go i ugniatając aż do całkowitego 

dopasowania do podłoża 
 

•    Ewentualną nadwyżkę bandaża obciąć  nożyczkami 
 

•    Narzędzia po pracy należy  oczyścić alkoholem lub acetonem 
 

•    Utwardzenie zakończy  się po 30 minutach 
 

•    Naprawiony element można wprowadzić ponownie do użytku natychmiast po 

utwardzeniu się bandaża 

               Tabela odporności chemicznej-UNIREP 80 
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