
APLIKACIJE: 
Vezice uporabljamo za vezavo, za fiksiranje in za 
zapečatenje. Enkrat ko so zaprte, se jih ne more več 
odpreti. Se jih uporablja za povezovanje električnih 
kablov, kjer je pomembno držati ali fiksirati skupaj. So 
uporabne tudi za ostale stvari, kjer povezujemo skupaj, 
brez možnosti ponovnega odpiranja. Ponovno 
odpiranje nam omogočajo posebne vezice. 

 
NAVODILA ZA UPORABO: 
Z vezico se obkroži predmete in se jih tako fiksira, 
repek se potisne preko glavice do zobka, kateri fiksira. 
Elemente, ki ovijemo, morajo biti fiksirani pravilno. 
Repek se prenese do hrapave površine in se povleče 
do končnega fiksiranja. Odvečni štrleči repek se odreže 
stran. 

 
OPOZORILO: 
Za zunanjo uporabo, uporabljajte vezice iz črne barve, 
ki so bolj zaščitene od UV žarkov. Vezic ne 
uporabljamo na telesnem predelu. 

TEMPERATURA UPORABE: 
delovna:  -40°C + 85°C  
pri montaži:  -10°C + 60°C  
za kratek čas:  +110°C  
topilna temperatura: +256°C  
vzdrljivost na plamen*:   UL 94 klasa V2  
vpitje vlage:  2,7% (v stiku z zrakom s 50% relativne 
vlage ) 

     
OBSTOJNOST NA ZUNANJE VPLIVE: 
Material je obstojen na maščobe, mila, praške, naftne 
derivate, razredčila, alkohol. 
Kratek čas pri kislinah. ** 
Ne zdrži v stiku s fenolom. 
 
 
SKLADNOST Z EVROPSKIMI NORMATIVI: 
* Za vse vezice iz poliamida 66 se uporablja 
klasificirane materijale UL94V2. 
** Za prenašanje kisline se uporabljajo vezice iz 
polipropilena. 

 

vsa mesta ki so pod 
obremenitvijo, so zaokrožena, 
tako da zmanjšamo možnost loma  

vogali glave so zaobljeni, zaradi 
preprečevanja poškodb roke ob 
dotiku ( praske ) 

vsi notranji robovi so zaokroženi 
zaradi povečevanje trdnosti 

zobki se začenjajo postopoma, 
tako da lažje fiksiramo vezico 

Hrapava površina izboljša 
oprijem 

na daljših vezicah, je dodan zobek za 
prijem, ki dovoljuje vezici da se pripravi na 
zaprtje in ne dovoli da se sama odpre 

krajše vezice imajo vstopni repek 
malo pod kotom, kar olajša vstop v 
glavo vezice 

hrapava površina pomaga pri 
prijemu z roko 

stranska robova sta na 
isti višini kot zobki, 
tako da se izognemo 
morebitni poškodbi 
kablov med 
fiksiranjem vezice 

VEZICE  IZ  ČISTEGA  NYLONA  ( POLIAMID 66 ) 


