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КАРТА ВИРОБУ 

ТЕРМОУСАДНІ СТРІЧКИ 

 

 ЗАСТОСУВАННЯ 

Термоусадні стрічки Термогум мають поліпшені технічні 
параметри тому, що для їх виготовлення використовуємо 
заавансовану технологію, завдяди якій стрічки вулканізуються 
підчас усадки. Вони створюють дуже щільну захисну оболонку 
довільної товщини, яка з часом робиться щільніша. Стрічки не 
втрачають термопластичних властивостей і є більш еластичні від 
конкурентних стрічок на ринку. 

Крім того, бутиловий клей призначений до використання на 
термоусадних стрічках приспішує усадку тих виробів у нижчих 
температурах, що веде до зменшення витрат на час та енергію 
(газ пропан/бутан). Внаслідок цього монтування є швидке та 
простіше. 

Стандартні види термоусадних стрічок 

Вид 

Розмір 
(широкіть/товщина 

стрічкитовщина 
клею/товщина 

бутилокаучукової 
маси)  

             Т 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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ВИД Т 

Головне застосування термоусадних стрічок – це бандажування пучків проводів 

і кабелів,  ізолювання з’єднань та ліквідування пошкоджень ізоляції кабелів та 

проводів, а також забезпечення конструкційних елементів, яким загрожує стирання, 

механічні пошкодження та корозія. 

ВИД ТКТ 

Стрічка ізоляційна з нанесеним термоклеєм дає можливість виконання твердого, 

щільноґо з’єднання конструкційних елементів. Добра адгезія термоклею з металом, 

деревом, керамікою та синтетичними матеріалами дозволяє використати стрічки 

у з’єднаннях вентиляційних труб, захисних труб, проводів, електричних кабелів та 

кабелів зв’язку. З’єднання виконані за допомоґою ТКТ – стійкі до механічних 

пошкоджень та корозії. 

ВИД ТКТК 

Термоусадна стрічка з клеєм та бутилокаучуковою масою призначена до забезпечення 

з’єднань передізольованих труб. 

 ВЛАСТИВОСТІ СТРІЧКИ-НОСІЯ 

1. Усадка стрічки у поздовжньому напрямку 30%-40% 

2. Стійкість до зірвання мін. 20 MПa 

3. Розтяґнення при зірванню мін. 250% 

4. Сила відірвання від поліетиленовоґо 

підложжя для стрічок з клеєм 

мін. 40 Н/cм (1) 

5. Діапазон температур застосування -30-70°C (2) 

6. Температура усадки  150-190°C 

7. Резистивність пересічна   

  у 23°C 2,1*10^16 C [oхм*cм] 

  у 90°C 1,6*10^16 C [oхм*cм] 

8. Електрична стійкість 30 [kВ/мм] 

9. Насякливість водою (23°C, 24h) макс. 0,1 
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 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ СТРІЧОК  

Намотати термоусадну стрічку на конструкційне елементи досить тісно. Намотати 

стільки слоїв, скільки вимагає застосування і закінчити внахлест. Виконану оболонку 

належить усадити, підігріваючи  до температури 150 – 190 0С. Рекомендується 

використовувати ручні   ґазові пальники (газ пропан-бутан) . 

Коли стрічка щільно прилягає  до підложжя і /або випливає клей на краях стрічки, 

нагрівання треба припинити. 

Почекати, аж отримана оболонка вистигне до температури зовнішнього середовища. 

 

  СПОСІБ ПАКУВАННЯ ТА ПЕРЕХОВУВАННЯ 

Термоусадні стрічки належить переховувати у закритих приміщеннях у температурі  від 

-5 0С до +35 0 С. 

В залежності від виду, стрічки запаковуємо у рулони по 15, 20 чи 30 метрів. 

 

 

  

 


