
PYTHON WRAP 

VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Opravná sada na trubky a spoje. Opravuje 
netěsnosti, pukliny a díry, T-napojení, úhlová 
napojení, měď, plasty, keramiku, litinu, gumu, 
olovo, hliník, nerezovou ocel a beton. Ideální pro 
všechny druhy oprav a údržbářských prací. 

  Vysoká adhezní a strukturální pevnost. 

  Bez zápachu, nehořlavý. 

  Rovněž použitelný pro opravovaná místa, která přichází do kontaktu s pitnou vodou. 

  Odolný vůči benzínu, olejům, naftě a velkému výběru chemických látek, včetně kyselin a žíravin. 

  Může být otryskáván pískem pro dosažení perfektního přizpůsobení se opravovanému materiálu. 

•  Křehká vedení páry a vody 

•  Ochrana proti korozi 

•  Nanášení a utěsnění trubkových spojení 
•  Vyztužení, zesílení 
•  Oprava trubek 

•  Zavlažovací systémy 

•  Oprava odsávacích systémů a systémů 

   odpadních par 
•  Oprava spojení, T-napojení a úhlových 

   napojení 
 

PŘILNE (DRŽÍ) NA: 
•  PVC a většinu ostatních plastů 

•  Kov, jako např. mosaz, nerezovou ocel, hliník, 
    litinu, olovo apod. 

•  Keramiku, beton, gumu apod.  

   

Python Wrap je unikátní, jednoduše použitelný systém pro 
rychlou opravu netěsností, který při správném použití 
opraví poškozená místa.  
 

Defekty nebo nouzové případy vzniknou zpravidla díky 
běžnému opotřebení.  
 

Vysoká lepící síla Python Wrapu umožňuje rychlou opravu 
na vedeních, tlakových vedeních a nádržích. 
 

Python Wrap může být použit k utěsnění děr na lodích, k 
rekonstrukci vedení, postřikovacích zařízení stejně jako 
pro mnoho dalších druhů „okamžitých“ oprav.  
 

Díky vysoké tepelné odolnosti (krátkodobě až do +260ºC) 
se výborně hodí pro opravy odsávacích systémů a 
systémů odpadních a výfukových par. Po vytvrzení může 
být Python Wrap otryskáván pískem a pokud je třeba, lze 
ho přelakovat.  

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Python Wrap 50 PW50 50 mm x 1,5 m – sada  30207 

Python Wrap 75 PW75 75 mm x 2,7 m – sada  30242 

Python Wrap 100 PW100 100 mm x 4,5 m – sada  30257 



NÁVOD K POUŽITÍ 

PYTHON WRAP 

1. Očistěte opravovanou oblast a zdrsněte povrch.  
Vedení a hadice nesmí být během opravy pod tlakem. 

2. Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany utěsňovací 
    náplasti a naneste ji přímo přes trhlinu nebo díru. 

3. Nasaďte si přiložené rukavice. Nejprve natrhněte sáček  
na perforovaném místě. Vyjměte Python Wrap ze sáčku a  

ponořte ho na 20 sekund do teplé vody. 

4. Vezměte celou roli Python Wrap a ovinujte ji přímo přes  
utěsňovací náplast až do tloušťky cca 5 cm. Nakonec oviňte  

Python Wrap dále a rozprostřete ho tak, aby na obou  
stranách přesahoval utěsňovací náplast o cca 5 cm.  

5. Přitlačte Python Wrap otáčivými pohyby ruky ve směru  
navinutí. Díky tomu odstraníte přebytečnou vodu a 

pryskyřice se rozprostře. Pokračujte tak dlouho, až bude 
páska lepkavá.  

Než uvedete systém znovu pod tlak, počkejte až  
opravované místo vytvrdne!  

 

Ochranná opatření: 
 

  Pryskyřice použitá v Python Wrap lepí kůži a oděv a 

     může dojít k podráždění kůže.  
  Během zpracování produktu noste přiložené  
     ochranné rukavice.  
  Dbejte na to, abyste zamezili kontaktu 

     s nechráněnými oblastmi kůže a očí. 
  Lehké postříkání alkoholem nebo acetonem 

     pomůže odstranit pryskyřici z kůže (před  

     vysušením). 
  Při styku s očima proplachujte oči minimálně 15 

     minut proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 



Číslo výrobku:          viz. 1. strana 

Název:                       Python Wrap 

Životnost:                24 měsíců  
Rizikové info:           zdraví škodlivý 

Barva produktu:      bělavá 

Forma:          pevná 

MSDS: ano 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
 
S 23 Nevdechovat páry 

S 24 Zamezte styku s kůží. 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice. 
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc  

         (je-li možno, ukažte toto označení). 
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. 
 

UPOZORNĚNÍ: Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. 

PYTHON WRAP 

Prohlášení: 
Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel  sám vyzkoušel 
vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo 
prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Rozpustnost ve vodě:  nerozpustná 

Teplotní odolnost:        149°C konstantně /  260°C krátkodobě 

Prodloužení v tlaku:     1132 Kg/cm² 
Pevnost v tahu:            1750 Kg/cm² 
Pevnost v tlaku:            1870 Kg/cm² 
Mezní napětí:            600 Volt 

Zatížení tlakem:            až do 35,2 Kg/cm² při správném použití 
Nebezpečná složka:     difenylmethandiisokyanát (isomery a homology) 
            difenylmethan-4,4´-diisokyanát 

Xn Zdraví škodlivý 

Pokyny pro první pomoc: Obecná upozornění: Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný 
lékařský dohled 48 hodin po nehodě. Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Při nadýchání: Postiženého 
dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí. Zavést lékařské ošetření. Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem 
a dobře opláchnout. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Otevřené oči po více 
minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem. Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc. 

Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou. 

Obecně platí, že při 21°C vytvrzení obvykle trvá asi 2-3 hodiny. Při 8°C cca 72 hodin. 

Chemická odolnost: 
ASTM D 543, testovací fáze 2 měsíce při teplotě 22°C 

Kyselina sírová, kyselina chlorovodíková 10% - 50% beze změny 

Hydroxid sodný 20% beze změny 

Kyselina dusičná 50% puchýře 

Benzín - Toluen - Xylen - minerální destiláty - beze změny. 

N-tek, s.r.o. 
Svat. Čecha 786/46 
693 01 Hustopeče CZ 

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285 
Fax: +420 515 915 284 
E-mail: info@ntek.cz 
Internet: www.ntek.cz 


