
 

SSnneell  IInnzzeettbbaaaarr  
  

        LLeeiiddiinngg  RReeppaarraattiieemmiiddddeell  

∗∗∗∗ Repareert snel on-line ook tijdens lekkage 

∗∗∗∗ Repareert lekken binnen 30 minuten 

∗∗∗∗ Hecht op vrijwel alle harde materialen 

∗∗∗∗ Bestand tegen een druk van 28 bar 

∗∗∗∗ Bestand tegen een temperatuur van 120°C (piek 200°C) 

∗∗∗∗ Veilig voor drinkwater en bestand tegen de meeste chemicaliën 

∗∗∗∗ Ideaal voor leidingversterking en corrosiebescherming 

 

Mof Beton 

T-stuk 

 

 

Mof PVC Bocht 

Toepassing: 

∗∗∗∗  Uitwendige reparatie van alle soorten leidingen: 
 Staal, koper, aluminium, RVS, Inox, beton,  
 PVC,  polyethyleen, polypropyleen, glasvezel 

∗∗∗∗  Zowel gassen als vloeistoffen 
∗∗∗∗  Drukken tot 28 bar 
∗∗∗∗  Temperaturen tot 120°C (200°C piek) 
∗∗∗∗  Leidingdiameter standaard tot DN450 
∗∗∗∗  Permanente reparatie of levensduurverlenging 
 
Kan gebruikt worden voor: 

∗∗∗∗  Leidingreparatie:  Off- en on-line reparatie, lekkende 
     leidingen, flens-, schroef- en mofverbindingen, T-stukken 

∗∗∗∗  Bescherming tegen slijtage en erosie 
∗∗∗∗  Structurele bescherming - isolatie 
∗∗∗∗  Boven- en ondergrondse reparaties 
∗∗∗∗  Onderwater reparaties 
 
Media in leiding: 

∗∗∗∗  Water (drinkwater, condensaat, afvalwater) 
∗∗∗∗  Zuren (zoutzuur, zwavelzuur) 
∗∗∗∗  Alkalisch (ammoniak, kalium) 
∗∗∗∗  Koolwaterstoffen (benzeen, benzine, kerosine) 
∗∗∗∗  Gassen, zouten, slurries, organisch materiaal 
 

   Installatieprocedure 

Voorbereiding: 

• Haal druk van de leiding of   
    beperk de lekkage 

• Bij een glad pijpoppervlak dit  
    eerst opruwen, loszittende delen  
    verwijderen en vetvrij maken 

• Seal Stic staal putty kneden en op 
het gat aanbrengen (bijgeleverd) 

 

Wikkel de leiding: 

• Doe de bijgeleverde latex 
handschoenen aan 

• Wrap Seal tape uit de verpakking  
halen en 5 seconden in water 
dompelen en licht in de rol knijpen 

• Tape ter plaatste van het lek snel 
    en strak rond de leiding wikkelen  

• De tape geheel opgebruiken 

 

Afwerking: 

• Handschoenen bevochtigen en 
    de tape met de hand 20 seconden 
    in een licht klemmende en   
    draaiende beweging gladstrijken 

• Uitharding in 20 - 30 minuten 

• Lees vóór toepassing eerst de 
bijgeleverde installatiehandleiding 
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Technische informatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wrap Seal glasvezel wikkelverband 
 
 
Media   Water (afvalwater, condensaat, stoom) 
   Zuren, zouten en basen 
   Koolwaterstoffen (benzine, diesel) 
   Gassen (LNG, LPG) 
    Perslucht, slurries, etc. 
 
Chemische resistentie Duurzaamheid van de reparatie kan  
   beïnvloed worden door sterke zuren 
   (PH < 3) of basisch (PH > 12). 

 Bij twijfel raadpleeg Seal Stic  
 chemische compabiliteitskaart 

 
Temperatuurbereik -30°C tot 120°C continu, 200°C piek 
 
Maximale druk  28 bar. Resultaten variëren afhankelijk  
   van leidingdiameter, materiaal, grootte  
   van het gat en applicatiemethode 
 
Uithardingstijd  20 à 30 minuten bij een temperatuur  
                                           van 10°C tot 40°C. Warmte mag  
   toegevoerd worden om uitharding te 
   versnellen. Bij lagere temperaturen  
                                           werkplek afschermen en externe  
                                           warmte toevoeren. 
 
Houdbaarheid 2 jaar indien opgeslagen bij 5°C - 30°C 

en indien folie onbeschadigd is. Niet in 
direct zonlicht en droog bewaren. 
Opslag bij hogere temperaturen verkort 
houdbaarheid. 
Niet meer gebruiken indien product in 
verpakking hard geworden is. 

 
Kleur Wrap Seal  Wit / Ivoor 
 
Afwerking  Na uitharding is product bewerkbaar 
   en overschilderbaar 
 
Afmeting rol Wrap Seal 2” x   6’  ( 5 x 180 cm) 
(raadpleeg selectietabel 2” x 12’  ( 5 x 360 cm) 
   op website)  3” x   9’  ( 8 x 270 cm) 
   4” x 12’ (10 x 360 cm) 
   Grotere lengtes op aanvraag 
 
 
 

 

 

 
Wrap Seal leidingreparatieset 
 
Elke set bestaat uit: 

• Een rol glasvezel wikkelverband voorzien van polyurethaan hars  
(verschillende afmetingen verkrijgbaar, zie hierboven) 

• Seal Stic staal epoxy putty  

• Een paar latex handschoenen 

• Installatiehandleiding 

SynTherm 
T: +31 (0)546 852328 
F: +31 (0)546 852340 
E: info@syntherm.com 
W: www.syntherm.com 

  

Lekke leiding onder druk met Ultra Sealing Tape
      

 

Kneed de staal epoxy putty 
totdat deze warm wordt en 
een uniforme kleur heeft. 

Plaats de putty naast het 
gat en prepareer een rol 
Ultra Sealing Tape.  

  

Begin met wikkelen naast 
de putty. 1

e
 laag 100% 

overlap. Tape uitrekken. 

Druk de putty op het gat 
en wikkel Ultra Sealing 
Tape verder over de putty. 

 

Tape uitrekken met 75% 
overlap wikkelen. Laatste 
wikkeling 100% overlap. 

 

  Afwerken met enkele 
  lagen Wrap Seal. 
  Zie video op onze website. 

Lees eerst zorgvuldig de installatiehandleiding. Dit 
product werkt het beste op ruwe oppervlaktes. Bij een 
glad oppervlak dit eerst opruwen met schuurpapier of 
een vijl. Loszittende delen verwijderen en vetvrij maken.  

 

 


