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PRODUKTO INFORMACINIS LAPELIS 

NUO ŠILUMOS SUSITRAUKIANTI IZOLIACINĖ 
JUOSTA 

 

 PRITAIKYMAS 

Nuo šilumos susitraukianti Termogum izoliacinė juosta, 
pažangios technologijas dėka, turi pagerintus techninius 
rodiklius, kadangi juosta buna veikiama vulkanizacijos traukimosi 
metu. Jos leidžia Jums sukurti labai tvirtą,   bet kokio storio 
apvalkalą, kuris laikui bėgant tampa sandaresnis. Juostos visą 
laiką išlaiko termoplastines savybes, tuo pačiu yra lankstesnės 
nei iki šiol prieinamos juostos. 

Be to, butilo klijai naudojami nuo šilumos susitraukiančiom 
juostom pagreitina juostos susitraukimo savybes žemesnėje 
temperatūroje, o tai sumažina laiko ir energijos (propano / 
butano dujos) sąnaudas. To dėka, montavimas tapo dar 
lengvesnis ir greitesnis. 

 

Standartiniai  susitraukiančios juostos tipai 

Tipas 

Išmatavimai 

(plotis/juostos 
storis/klijaus sluoksnio 
storis/butilokaučuko 

masės sluoksnio storis) 

T 100/05 

T 25/05 

T 50/05 

TKT 100/05/03 

TKT 150/05/03 

TKT 25/05/03 

TKT 50/05/03 

TKT 100/1/03 

TKT 150/1/05 

TKT 200/05/03 

TKT 50/1/03 

TKTK 150/1/03/2 

TKTK 220/1/03/2 
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T serija 

Nuo šilumos susitraukianti elektroizoliacinė juosta yra ypatingai taikoma elektros laidams ir 

kabeliams surišti, jungčių izoliavimui bei, laidų ir kabelių pažeidimų izoliavimui, konstrukcijų 

veikiamų trinties, mechaninių pažeidimų ir korozijos apsaugai. 

TKT serija 

Izoliacinė juosta, padengta karšto lydalo klijais, kurios dėka galima atlikti patvarų ir sandarų 

konstrukcinių elementų jungimą, o atsižvelgiant i gerą klijų sukibimą su metalo elementais, 

medžio, keramikos, statybos, plastiko paviršiais yra naudojamos jungtims montuojamt 

ventiliacijos vamzdžius, laidų bei elektros ir telekomunikacinių kebelių apsaugai. Jungtys yra 

atsparios apgadinimams ir korozijai. 

TKTK serija 

Nuo šilumos susitraukianti lipni izoliacinė juosta padengta karšto lydalo klijais ir 

butilokaučiuko mase daugiausiai naudojama izoliuotų vamzdžių jungtims apsaugoti. 

 

 TERMINĖS IZOLIACINĖS JUOSTOS SAVYBĖS 

1. Išilginis susitraukimas  30-40% 

2. Atsparumas nutrūkimui min. 20 MPa 

3. Ištysimas nutrūkimo metu Min. 250% 

4. Jėga atplėšimo metu  nuo polietileno 
pagrindo juostoms su klijais 

Min. 40 N/cm 

5. Naudojimo temperatūrų amplitudė -30 - 70 °C 

6. Susitraukimo temperatūra  150 - 190 °C 

7. ļstrižinė varža  prie 23 °C: 2,1*1016 
ohm*cm 

prie 90 °C: 1,6*1016 
ohm*cm 

8. Elektrinis atsparumas 30 kV/mm 

9. Vandens absorbcija (23°C, 24h) max 0,1 
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 JUOSTOS NAUDOJIMAS 

 

Konstrukcinį elementą gana glaudžiai apsupame nuo šilumo susitraukiančia juosta. 

 Apsupama tiek sluoksnių kiek būtina skirtam tikslui pasieki ir užbaigame skirtute. 

Atliktą dangą sutraukiama šildant iki 150 - 190 °C temperatūros. Kaip šilumos šaltinį 

rekomenduojama naudoti rankinį šildytuvą, dujų degiklį, pavyzdžiui, propano-

butano. Šildymas baigiamas juostai glaudžiai prigludus prie paviršiaus ir/arba klijams išsiliejus 

prie juostos briaunų. 

Apsauginis sluoksnis turi atvėsti. Galima naudoti kai, susitraukus juostai, susidaręs apsauginis 

sluoksnis pasiekia aplinkos temperatūrą. 

 

 PAKAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 

Nuo šilumos susitraukiančios juostos turi būti laikomos uždarose patalpose 

prie   temperatūros -5 °C iki 35°C. 

Priklausomai nuo tiekiamos juostos tipo, pakuojamos yra po 15, 20 arba 30 metrų 

atkarpomis suvyniotomis ant ritinio skirsnių. 

 

 

  

 


