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Polyfix Bandage 

• Ultimativ reparationstape 
• Fiberglas med vandaktiveret polyuretan 
• Kan bruges på våd, olieagtig og snavset  
   overflader 
• Kan påføres under vand eller på våde over- 
   flader 
• Opretter hurtigt og nemt en luft og vandtæt  
   forsegling 
• Hurtig, langvarig beskyttende belægning, klar  

til øjeblikkelig brug 
• Modstå varme og kolde temperaturer 
• Perfekt til at kunne styrke slidte dele, inden  

de brydes fra hinanden 
• Meget nem at bruge, kun tre enkle trin: 
»» Dyp Polifix ned i vand 
»» Træk det omkring skaden 
»» KLAR 

 

 

Sejhed :  30KJ / M2 
Lodret Trækstyrke :  12MPA 
Vandret Trækstyrke :  32MPA 
Overflade hærdningstid :7-10 MINUTTER 
Færdig hærdet :  30-45 minutter 
Termisk expansion :  CA 1,9 * 10,3 PER C0  
Styrke :20N / 25MM 
Brugstid før hærdning :  1-2 minutter* 
 

Polifix bandagen 
kan bruges på alt fra lækkede rør til en brudt hammer skaft, når den er snoet om emnet 
og hærdet, bliver den hård som sten. Arbejder på de fleste materialer, såsom stål, PVC, gummi, 
fiberglas m.m. Det er også resistent overfor de fleste kulbrinter, alkoholer, vandige saltopløsninger 
og fortyndede syrer og baser. 
 
Brugsanvisning 

1. Brug handsker. Fjern reparations bandagen fra posen *, sænk den i stuetempereret vand i 4-6  
    sekunder, og tryk et par gange for at få vand overalt. 
2. Påfør bandagen omkring det beskadigede objekt. Indpak mindst 50 mm på hver side af skaden  
    for at sikre fuld dækning. Sørg for at trække den stramt om emnet. mens du former og klemmer  
    lagene sammen. 
3. Fortsæt med at påføre tryk på denne måde, indtil alle bandager anvendes. Tillad bandagen at hærde 
    ca. 30 minutter.  
* Når posen er åbnet, brug bandagen i den nærmeste fremtid. Kan ikke gemmes 

 

 

Max temperatur :  150 ° C 
Holder til tryk mellem :  15-30 BAR ** 
* Alt efter temperaturen på vandet og  
   rørledninger. 
** Beror på størrelsen af røret og lækage. 
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