


 

POPIS A SPECIFIKACE PÁSKOVÉHO UPEV ŇOVACÍHO  
SYSTÉMU WAPRO BAND-IT 

 

 
 
název: 
nerezové pásy WAPRO BAND-IT v metráži (pro individuální délky)  pro běžné připevňování (kotvení) včetně spon (nerezový 
páskový upevňovací systém WAPRO-BAND-IT) 

výrobce:  
IDEX Inc., U.S.A., výrobní závod  : BAND-IT  Company Ltd., Speedwell Industrial Estate, Staveley, Nr. Chesterfield, Derbyshire, 
S43 3PF , England 

země původu:   
Anglie 

popis: 
pásy WAPRO-BAND-IT umožňují kotvení k libovolným průměrům, kulatým, čtvercovým či vícehraným profilům. Pásy si uživatel 
stříhá na libovolné délky vždy podle stahovaného (kotveného) průměru. Po ustřižení požadované délky se na pás nasadí 
příslušná spona, pás se obepne, zasune do spony, přehne přes sponu a spona se zajistí a případně se ještě konec pásu 
přehne zpět do protisměru. Pro stažení se používají níže doporučené kleště. Zvýšení pevnosti se dosáhne dvojitým obtažením 
pásu okolo břemene. 
 
příklady použití:  Pro stabilní upevnění lehkých zařízení (v souladu s montážním postupem od výrobců) nebo štítků, 
výstražných nebo informativních tabulek, pomocného značení, izolací, opláštění kabelů, držáků lehkých kabelových svodů, atp. 
-  na konstrukce a podpěrné body.  
 
materiál: 
nerez ocel č.  304 (podle AISI),  ekvivalent  třídy oceli V2A   (17 241) 
Nejrozšířenější jakost  nerezové oceli, která se  označuje také jako "18/8", "8/10" nebo "V2A", s obsahem asi 18% chrómu (Cr) 
a 8 - 10,5% niklu (Ni). Označení, které odpovídá normě EN 10088-1 zní X5CrNi18–10 , a americké označení je 304 
 
životnost:  
min. 40 roků  (při dodržení správné montáže dle návodu a použití kompletního upínacího systému BAND-IT  
 
Popis vlivu na životní prost ředí, kategorizace odpadu dle zákona 
Složky  obsažené v nerezových stahovacích pásech a sponách kartonových obalech a plastových nosičích nemají negativní vliv  
na životní prostředí. 
 
Odpad z výše uvedených  materiálů náleží do skupiny bezpečných odpadů kategorie Q1. 

 
pevnost:  
viz zkušební protokol podle ČSN EN 10002-1 a viz kolonka niže „zatížení“ 
 
doporu čené klešt ě pro montáž : 
C001, C400, C003, C075 
(možno použít i W 001, W 001 HD, W 402) 
 
normy: 
upevňovací systém WAPRO BAND-IT vyhovuje následujícím normám 
 

- ČSN EN 10002-1 Kovové materiály – zkoušení tahem – část 1: zkušební metoda za okolní teploty 
- ČSN EN 10 088-2  Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí 

odolných korozi pro všeobecné použití 
- ČSN EN ISO 9445 - Úzké a široké pásy, plechy a pruhy z korozivzdorné oceli válcované kontinuálně 

za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
- ČSN 41 7241 – nerez 17 241 Cr-Ni 



 
 

prost ředí:  venkovní dle PNE 33 0000-2, příloha 2       

rozsah teplot:  -50°C až +40°C     

nadmo řská výška : do 1000m  

stupeň znečištění: 3 
 

balení:  nevratné kartony ( na přání  spec. PVC nosiče) 

 

 
upínací systém WAPRO-BAND-IT se skládá z následujíc ích pás ů a příslušných spon 

 
Nerezový kotvící  (upínací) systém   WAPRO-BAND-IT 

krátký popis obj. 
číslo 

šířka pásu 
(mm) 
(A) 

tloušťka pásu 
(mm) 
( B) 

množství 
v balení Zatížení (kN) Váha 1 bal. 

(nom.) 

Provedení  pro lehké kotvení -pásy 

páska upínací nerezová    
šířka 9,5mm, lehká 

C133 9,53 
(9,5  ± 5%) 

0,39mm (0,4  ± 
10%) 

30,5m/50m Min. 2,1 0,9 (30,5m) 
/1,5 (50m) 

páska upínací nerezová    
šířka 12,7mm, lehká 

C134 12,7 
(12,7 ± 5%) 

0,39mm (0,4  ± 
10%) 

30,5m/50m Min. 3,0 1,3(30,5m) 
/ 2,1 (50m) 

páska upínací nerezová    
šířka 15,88mm, lehká 

C135 15,88 
(16,0  ± 5%) 

0,39mm (0,4  ± 
10%) 

30,5m/50m Min. 3,6 1,8 (30,5m) 
/ 2,5 (50m) 

páska upínací nerezová    
šířka 19,05mm, lehká C136 19,05 

(19,0  ± 5%) 
0,39mm (0,4  ± 

10%) 30,5m/50m Min. 4,3 2,0 (30,5m) 
/ 3,2 (50m) 

Provedení  pro lehké kotvení - spony 

Spona pro upínací pásku         
šíře 9,5mm, lehké kotvení C153 9,53 - 100 ks Min. 2,1 0,25 

Spona pro upínací pásku          
šíře 12,7mm, lehké kotvení 

C154 12,7 - 100 ks Min. 3,0 0.4 

Spona pro upínací pásku          
šíře 15,88mm, lehké kotvení C155 15,88 - 100 ks Min. 3,6 0.5 

Spona pro upínací pásku         
šíře 19,05mm, lehké kotvení C156 19,05 - 100 ks Min. 4,3 0.9 

 

Provedení pro standardní (st řední)  kotvení -pásy 

páska upínací nerezová 
šířka 9,5mm, STANDARD 

C923 9,53 
(9,5  ± 5%) 

0,64  ± 5% 30,5m/50m Min.3,5 1,5 (30,5m) 
/2.5 (50m) 

páska upínací nerezová 
šířka 12,7mm, STANDARD 

C924 12,7 
(12,7 ± 5%) 

0,715 ± 5% 30,5m/50m Min.5,5 2,2 (30,5m) 
/3,9 (50m) 

páska upínací nerezová  
šířka 15,88mm, STANDARD 

C925 15,88 
(16,0± 5%) 

0,715 ± 5% 30,5m/50m Min. 7 2,7 (30,5m) / 
4.6 (50m) 

páska upínací nerezová 
šířka 19,05mm, STANDARD 

C926 19,05 
(19,0  ± 5%) 

0,715 ± 5% 30,5m/50m Min. 8,4 3,3 (30,5m) / 
5.4(50m)  

Provedení pro standardní (st řední)  kotvení - spony 

Spona pro upínací pásku            
šíře 9,5mm, standardní kotvení 

C953 9,53 - 100 ks Min.3,5 0,4 

Spona pro upínací pásku            
šíře 12,7mm, standardní kotvení 

C954 12,7 - 100 ks Min.5,5 0,8 

Spona pro upínací pásku            
šíře 15,88mm, standardní kotvení 

C955 15,88 - 100 ks Min. 7 1,0 

Spona pro upínací pásku            
šíře 19,05mm, standardní kotvení 

C956 19,05 - 100 ks Min. 8,4 1,7 

 
 
 
 



Nákres s rozm ěry jednotlivých částí upínacího systému: 

 

 

 
 

Rozměr (mm) Typ 
sou části popis 

A B C D 

C153 Spona pro upínací pásku        
šíře 9,5mm, lehké kotvení 

12.20 (± 0.9) 15.9 (± 0.9) - - 

C154 Spona pro upínací pásku         
šíře 12,7mm, lehké kotvení 

16.2 (± 0.9) 22.2 (± 0.9) - - 

C155 Spona pro upínací pásku         
šíře 15,88mm, lehké kotvení 

19.1 (± 0.9) 22.2 (± 0.9) - - 

C156 Spona pro upínací pásku        
šíře 19,05mm, lehké kotvení 

23.5 (± 0.9) 22.2 (± 0.9) - - 

C133 páska upínací nerezová  
šířka 9,5mm, lehká 

- - 9,53 
(9,53  ± 5%) 

0,39  ± 5% 

C134 páska upínací nerezová  
šířka 12,7mm, lehká 

- - 12,7 
(12,7 ± 5%) 

0,39  ± 5% 

C135 páska upínací nerezová  
šířka 15,88mm, lehká 

- - 15,88 
(15,88  ± 5%) 

0,39 ± 5% 

C136 páska upínací nerezová  
šířka 19,05mm, lehká 

- - 19,05 
(19,05  ± 5%) 

0,39 ± 5% 

      

C953 
Spona pro upínací pásku            
šíře 9,5mm, standardní  
kotvení 

23.10 (± 0.9) 15.00 (± 0.9) - - 

C954 
Spona pro upínací pásku            
šíře 12,7mm, standardní 
kotvení 

32.40 (± 0.9) 22.50 (± 0.9) - - 

C955 
Spona pro upínací pásku            
šíře 15,88mm, standardní 
kotvení 

37.10 (± 0.9) 22.80 (± 0.9) - - 

C956 
Spona pro upínací pásku            
šíře 19,05mm, standardní  
kotvení 

42.00 (± 0.9) 26.20 (± 0.9) - - 

C923 páska upínací nerezová 
šířka 9,5mm, STANDARD 

- - 9,53 
(9,53  ± 5%) 

0,64  ± 5% 

C924 páska upínací nerezová 
šířka 12,7mm, STANDARD 

- - 12,7 
(12,7 ± 5%) 0,715 ± 5% 

C925 páska upínací nerezová 
šířka 15,88mm, STANDARD 

- - 15,88 
(15,88  ± 5%) 

0,715 ± 5% 

C926 páska upínací nerezová 
šířka 19,05mm, STANDARD 

- - 19,05 
(19,05  ± 5%) 0,715 ± 5% 

 

WAPRO spol.s r.o., www.wapro.cz 


