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Secure-Protect-RepairSecure-Protect-Repair
12000 V Vandtæt

max. 12Bar UV-resistent Olie/syrer...

Celsius

Fleksibel

 Isolerer op til 12.000 
Volt (per lag)

 Varmebestandig op 
til 260° Celsius

 Bevarer fleksibiliteten 
ned til -90° Celsius

 Bliver aldrig gummi-
agtig eller klistret

 Selvsvejsende

 Tryk-resistent op til 12 bar

Bevarer fl eksibiliteten 

Kan anvendes 
under vand

UV-resistent

Strækbar op til 400%

Vandtæt og lufttæt

Permanent forsegling

Tåler brændstoffer, 
olie, syrer, opløsnings-

midler og salte 
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UNIVERSAL REPARATIONS-TAPE

1

Start med at fjerne beskyttelsesfolien
fra SPITA ResQ-tape.

4

Indpakningen af objektet afsluttes med 
at det sidste lag SPITA ResQ-tape

dækker det foregående 100%. Et fast 
tryk gør forseglingen endnu hurtigere.

3

Mens du holder SPITA ResQ-tape fast, 
strækker du tapen 2 til 3 gange egen 

længde og laver nu omgange med 50% 
overlap for at sikre korrekt forsegling. 

2

Hold SPITA ResQ-tapen fast mod
objektet som skal pakkes ind og
begynd første omgang således

at tapen overlapper helt.

Både Biler Lastbiler Camping- Auto- Luftfart Landbrug VVS Militær Industri Rednings- Vand-  
    vogne camper El tjenester sport

HURTIGT OG NEMT AT BRUGE:
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• 

• 

• 
•



ORANGEBLÅRØD BRUNKLAR

Den originale selvsvejsende reparationstape 
med uendelige anvendelsesmuligheder!

SPITA ResQ-tape, lavet af ren silikone, er den mest alsidige selvsvejsende reparationstape til nødsituationer og altmulig-
reparationer. SPITA ResQ-tape er den stærkeste, hurtigst fusionerende tape og kan anvendes under meget vanskelige 
forhold. Bare ved at strække tapen, mens det vikles overlappende rundt om objektet, vil den danne en permanent luft- og 
vandtæt forsegling på få sekunder. Tapen kan endda bruges på beskidte og våde overflader (uden forudgående 
rengøring). Den forbliver fleksibel og mørner ikke i sollys. 

SPITA ResQ-tape er din løsning på hurtig reparation af rør og slanger, isolering og beskyttelse af strømkabler, 
indpakning af håndtag på værktøj, samling af to adskilte dele og meget… meget mere. Den kan også anvendes til 
reparationer under vand. SPITA ResQ-tape er meget nem at fjerne og vil aldrig efterlade lim-rester!

SPITA ResQ-tape har uendelige anvendelsesmuligheder! Eksempelvis: 

✔ Nødreparationer af alle typer køretøjer, maskiner og både

✔ Forsegling af utætte slanger, rørledninger, rørsystemer og fittings 
✔ Bevikling af værktøj og håndtag for perfekt anti-slip greb
✔ Elektrisk isolering af kabler og forbindelser
✔ Vandtæt forsegling af elektriske forbindelser
 (stik, klemrækker el. lign.)
✔ Anvendelse som ”nød”- ventilatorrem eller O-ring

✔ Splejsning af reb-ender
✔ Holdbar markering på liner og kæder 
✔ Korrosionsbeskyttelse
✔ Kan anvendes på våde, beskidte og olierede/fedtede overflader.
✔ Kan anvendes under vand
✔ Tag en rulle med overalt for nødstilfælde

Mål:
25,4 mm (w) x 3,6 mtr (l) x 0,5 mm (t)
50,8 mm (w) x 3,6 mtr (l) x 0,5 mm (t)
Fås I følgende farver:

Besøg vores hjemmeside for yderligere information:

www.jenslinde.dk 
Jens Linde A/S
Bødkervej 2, DK-7100 Vejle
Tel.: +45 75 85 82 55
email: info@jenslinde.dk 

OBS: På dette produkt ydes ingen garanti, hverken beskrevet eller implicit, for egnethed til et specifi kt formål. Da forhold og metoder ved anvendelsen er ude af 
producentens kontrol, vil hverken producent eller salgssted påtage sig noget ansvar for brug eller misbrug af produktet. Dette omfatter, men er ikke begrænset 
til, enhver følgende skade af anvendelsen. SPITA ResQ-tape er et varemærke under G&G Trading International B.V., Harderwijk (NL).

SORT HVID GUL GRØN GRÅ

US Military Spec
CID A-A-59163
Type I & II (formerly 
MIL-I-46852C)

UL Listed
SPITA ResQ-tape is UL
(Underwriter Laboratories)
Listed




