REPARATION

Raptor Wrap

Superstark glasfiberförstärkt reparationstejp
•
•
•
•
•
•
•

Ger en snabb och permanent reparation
100 x starkare än «silvertejp»
Kan användas på de flesta material
Kan slipas och målas
Blandas med vatten, och
härdar inom 10 minuter
Tål vattentryck upp till 150 psi
Motstår temperaturer från -45 °C till +150 °C

Raptor Wrap är ett reparationsband av högkvalitativt glasfiber
och ett mycket starkt vattenaktiverat lim. Den härdar på 10
minuter och ger en extremt stark reparation. Det är lätt att
använda, bara blöt i vatten, och Du kan fixa nästan vad som
helst.
Den är vattentålig och tål vattentryck upp till 150 psi. Raptor
Wrap kan slipas och målas efter den härdat.

Förpakning
Förpakning

Art.nr

RSK-nr

5 x 101 cm blister

T599701

3901656

Använding
Användingsområden:
Raptor Wrap förseglar spruckna rör med omedelbar tätning
och reparerar det mesta som har brustit; som stolar, spadar,
axlar, släggor, tält och fiskeutrustning etc. Det är idealiskt att
ha med på resa med bil, båt, camping, etc.
Bruksanvisning:
1. Använd de medföljande handskarna för att undvika kladd
på händerna innan du öppnar den täta påsen med tejpen.
Doppa hela rullen i vatten så att hela tejpen blir ordentligt
våt. Tapen börjar härdningsprocessen omedelbart, så du
har bara några minuter från att öppnat påsen tills tejpen
måste i vatten och appliceras.
2. Försiktigt pressa ut vattnet från tejpen och rulla tapen tätt
runt det som ska repareras med minst 3 överlappningar.
3. Raptor Wrap härdar på mindre än 10 minuter vid temperatur av ca 20 °C. Vid kallt väder kan man använda varmt
vatten för att påskynda härdingen.
4. Det är också möjligt att skära i mindre bitar för mindre
reparationer, men resterande rester kommer att börja
härdningsprocessen baserat på luftfuktigheten och kan
inte användas igen senare.
5. Raptor Wrap har inte ett direkt hugg, och då kan den sista
cm av tejpen vara svår att få att ligga plant vid lidning av
runda objekt. Detta på grund av styvheten i fiberbandet.
För att få en fin avslutning på lindningen rekommenderar
vi att antingen klippa av den, eller använda ett par droppar med SUPER, eller annat snabblim för att fästa in sista
fliken ordentligt. Bägge alternativen ska göras efter att
Raptor Wrap är fullhärdad.
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