
Produkty gumowe Linatex® 
Bandaż z gumy Linatex® Premium 
Specyfikacja techniczna 

Bandaż klasy premium pozwalający 
zminimalizować czas przestoju 
Nasz wytrzymały bandaż z gumy Linatex® Premium umożliwia owinięcie nieszczelnych 
rurociągów, węży lub wstawek międzyrurowych w celu wykonania tymczasowej naprawy 
do chwili planowego odstawienia instalacji i wykonania remontu.

Wystarczy po prostu kilkakrotnie owinąć rurociąg, wąż lub wstawkę międzyrurową, a 
następnie związać końce bandaża. Do wykonania naprawy nie są wymagane żadne 
środki klejące. 

Oferowane bandaże do rurociągów wykonane są z opracowanej przez nas wyjątkowej 
gumy Linatex® klasy premium, która pozwala maksymalnie wydłużyć żywotność 
uszkodzonego elementu do czasu jego wymiany. Produkty z gumy Linatex® Premium 
dostępne w naszej ofercie stanowią unikalne połączenie wytrzymałości i sprężystości 
kauczuku naturalnego, o formule udoskonalonej dzięki naszemu doświadczeniu 
produkcyjnemu na miarę XXI wieku.

Guma Linatex® Premium
Guma Linatex® Premium to w 95% 
kauczuk naturalny, który wykazuje 
doskonałą sprężystość, wytrzymałość 
mechaniczną i odporność na przecięcia, 
rozdarcia i ścieranie.  

To nasz unikalny, zastrzeżony proces 
produkcji nadaje gumie Linatex® 
Premium jej wyjątkowe właściwości 
fizyczne oraz doskonałą wydajność.

W przeciwieństwie do innych procesów, 
nasza opatentowana metoda mieszania 
składników w fazie płynnej łagodnie 
łączy lateks powodując minimalne 
uszkodzenia mikrostruktury kauczuku. 
Wynikiem tego procesu jest produkt       
o doskonałej wytrzymałości, sprężystości
i odporności na ścieranie, zapewniający
znaczące korzyści finansowe dla
naszych Klientów.

Minerals

Cechy konstrukcyjne
•  Skuteczne uszczelnienie nieszczelnych 
rurociągów, węży lub wstawek 
międzyrurowych, w tym również tych 
pracujących pod ciśnieniem

• Szybki i łatwy montaż

• Niski koszt

• Niewielka masa
 
Wymiary/Dostępność

•  Dostępna grubość: 1½ mm,
3 mm i 6 mm

•  Dostępna szerokość: 30 mm,
50 mm, 64 mm, 75 mm i 100 mm

• Standardowa długość wynosi 9,25 m 

Weir Minerals 

linatex@mail.weir 
www.minerals.weir

Prawa autorskie © 2017, Weir Minerals Australia Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. LINATEX, RED RUBBER oraz czerwień Linatex stanowią 
znaki handlowe i/lub zarejestrowane znaki handlowe firmy Linatex Ltd; WEIR oraz logo WEIR są znakami handlowymi i/lub zarejestrowanymi 
znakami handlowymi firmy Weir Engineering Services Ltd.
WMD0595/201711




