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SOLDERSHRINK 
  
  
  

Popis produktu 

SOLDERSHINK je spojka  z teplem smrštitelného pouzdra obsahujícího dva 
pájecí kroužky, tavidlo a dva termoplastické těsnící kroužky. 

Oblast použití 

SOLDERSHRINK se používá ke spojování vodičů. K opravě a spojování 
ABS modulátorů, senzorů kol, kabeláže pro parkovací kamery, veškerá obnažená kabeláž zadních světel, 
senzorů, výstražných světel, všude tam kde musí spoje odolávat průniku vlhkosti. Ideální pro spoje na všech 
vibračních strojních zařízeních. Instalace autorádií, spoje na airbagu, v lodním , průmyslovém, automobilovém a 
motocyklovém odvětví. Při instalaci alarmů, spojek na kyslíkových senzorech, spoje diod, všechny externí spoje 
vystavené působení prostředí, dopravní značení, světelné reklamy atd. 

Aplikační vlastnosti 

 Rychlá aplikace 

 100% vodotěsnost 

 Vizuální kontrola spoje 

 Vysoká pevnost v tahu  

 4 operace v jedné 

Návod k použití 

 Zapněte horkovzdušnou pistoli a nastavte ji na 350 °C. Doporučuje se opatřit nástroj 
deflektorem, aby se SOLDERSHRINK zahříval rovnoměrně. 

 Vložte vodiče do SOLDERSHRINKu a zmáčkněte pájecí kroužky, aby se svorka udržela na 
místě. 

 Zahřejte SOLDERSHRINK po pájecí kroužky, dokud se cín nerozpustí 

 Nechte vychladnout. 
 

Technické informace 

Obvodové stěny:  zářením zesílený modifikovaný polyolefin 

Pájecí kroužky:     2 kroužky Cd 18, Sn 51, pb 32% s aktivním tavidlem 

Těsnící kroužky:  tepelně stabilizovaný termoplast 

Úbytek napětí:      < 0.002 V 

Odpor připojení:   < 0.004 Ω 

Izolační odpor:      >10
9 

Ω 

Instalační teplota:   + 180°C 

Teplotní odolnost:  -60°C až +130°C 

Průrazné napětí:  > 600V 

Velikosti a příprava kabelů 

 

 A maxi A mini ø B mini ø C maxi ø D maxi ø D mini ø E maxi F 

Transparent 21 25 1,8 1,8 1,8 1 1,8 4 až 8 

Red 31 26 2,2 2,2 2,2 1,5 2,2 10 až 12 

Blue 36 30 4,2 4,2 4,2 2 4,2 10 až 13 

Yellow 42 36 6,7 6,7 6,7 3,4 6,7 10 až 14 
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Balení 

Transparentní  Katalogové č. SSK0003  
Červený  Katalogové č. SSK0004  
Modrý   Katalogové č. SSK0005  
Žlutý   Katalogové č. SSK0006 
Dodávané balení 50 ks 

Rozsah dat 

Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické 
hodnoty a/nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných 
testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech. 

Právní doložka 
DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považovány za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhledem k tomu, 
že podmínky a způsoby použití výrobku a údajů uvedených v tomto dokumentu jsou mimo naši kontrolu, † Tough Technology Products Limited † se výslovně zříká 
veškeré odpovědnosti za jakékoliv následky dosažené nebo vyplývající z použití výrobku nebo spoléhání se na tyto informace; ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO 
KONKRÉTNÍ ZÁMĚR, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA ZBOŽÍ ZDE POPSANÉ NEBO ZDE POSKYTNUTÉ 
INFORMACE. Informace zde uvedené se týkají pouze tohoto konkrétně uvedeného výrobku a nemusí platit, pokud je výrobek používán v kombinaci s jinými materiály, 
nebo v jiném procesu. Uživatel by měl důkladně otestovat aplikaci před uvedením na trh. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje licencí k provozování praxe v 
rámci patentu, a to by nemělo být vykládáno jako podnět k porušení jakéhokoliv patentu a uživateli se doporučuje podniknout vhodné kroky, aby se ujistil, že žádné 
navrhované použití výrobku nebude mít za následek porušení patentových práv. 
Před manipulací s tímto materiálem, si přečtěte a porozumějte BL (Bezpečnostnímu listu) kvůli dalším informacím o osobních ochranných prostředcích a informacím o 
bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí. 


