REPARASJON

Raptor Wrap

Supersterk glassfiberarmert reparasjonstape
•
•
•
•
•
•
•

Gir rask og permanent reparasjon
100 x sterkere enn «sølvtape»
Kan brukes på de fleste materialer
Kan slipes og males
Blandes med vann, og herder
på under 10 minutter
Tåler vanntrykk opp til 150 Psi
Motstår temperaturer fra -45 °C til +150 °C

Raptor Wrap er en reparasjonstape som består av høykvalitets
glassfiber og ett veldig sterkt vannaktivisert lim. Den herder
på 10 minutter og gir en utrolig solid reparasjon. Den er enkel
å bruke, kun dynkes i vann, og kan fikse nesten hva som helst.
Den er vannbestandig og tåler vanntrykk opp til 150 Psi. Raptor Wrap kan slipes og males etter at den er herdet.

Forpakning
Forpakning

Art.nr

EL-nr.

NRF-nr

NOBB-nr

5 x 101 cm blister

T599701

1817983

9400021

54432745

Bruk
Bruksområder:
Raptor Wrap tetter sprukne rør med øyeblikkelig virkning og
reparerer det meste som har knekket; som stolben, spader,
økser, slegger, telt- og fiskestenger m.m. Den er ideell å ha
med seg på tur i bil, båt, camping, etc.
Bruksanvisning:
1. Bruk de medfølgende hanskene for å unngå kliss på hendene før du åpner den forseglede posen med tapen.
2. Dypp hele rullen i vann slik at hele tapen blir ordentlig
våt. Tapen begynner herdeprosessen øyeblikkelig, så du
har kun ett par minutter fra du har åpnet posen til tapen
må i vann og påføres.
3. Klem forsiktig ut vannet fra tapen og rull den stramt rundt
det som skal repareres med minst 3 ganger overlapp.
4. Raptor Wrap herder på under 10 minutter ved temperatur på ca. 20 °C. Ved kaldt være kan en bruke varmt vann
for å fremskynde herdingen.
5. Det er også mulig å klippe til mindre biter for mindre
reparasjoner, men gjenværende rester vil begynne herdeprosessen ut fra luftfuktigheten og kan ikke brukes igjen
senere.
6. Raptor Wrap ikke har noen øyeblikkelig heft, og da kan
den siste cm av tapen være vanskelig å få til å ligge flatt
ved surring av runde objekter. Dette på grunn av stivheten i fiberbåndet. For å få en pen avslutning på surringen
anbefaler vi enten å klippe den av, eller bruke ett par
dråper med SUPER, eller annet lynlim, for å feste fliken
skikkelig. Begge alternativene må gjøres etter at Raptor
Wrap er fullherdet.
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