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Nafukovací těsnící vaky a zátky PARATECH 

 
použití: zamezují únikům kapalných látek z potrubí, nádrží, cisteren 
atd., tento systém snadno použitelných nafukovacích vaků je 
možné použít rychle, jednoduše a efektivně. Stačí připásat těsnící 
vak vyrobený z chemicky odolného zesíleného neoprenu na místo 
úniku, utáhnout popruhy (systém ratchet) a nafouknout. 
 
Těsnící vaky navržené pro mnohoúčelné použití,  
vaky dodávané v rozměrech 15 x 15 cm (6 x 6 palců) se dají 
použít na úniky látek z trubek a podobného vedení. 
Mnohoúčelné vaky v rozměru 38 x 61 cm (15 x 24 palců) se dají 
používat na velká potrubí a bežné úniky z cisteren či nádrží. 
Na velké trhliny, praskliny a díry PARATECH doporučuje nafukovací 
vaky v rozměru 61 x 61 cm (24 x 24 palců). 

 
Základní vlastnosti těchto vaků: 

• V místě úniku látky působí tlakem do 22 psi (1,5 baru) a tím 
zabraňují úniku látky, utěsní místo úniku a rychle zredukuje úroveň 
kontaminace v dané oblasti. 

• Funguje stejně dobře jak na hrubých tak hladkých površích. 
• Vynikající nástroj na úniky a díry jak v stacionárních, tak 

pohyblivých nádržích a cisternách. 
• Speciální design popruhů umožňuje umístit vaky na přesné místo 

velice jednoduše. 
• Hadice o délce 5m (16 stop) a omezující ventil umožňují 

záchranným jednotkám pracovat v dostatečné vzdálenosti od místa 
úniku. 

 
Efektivní řešení problému s únikem nebezpečných látek ve třech 
jednoduchých krocích: 

1) Umístěte chemicky odolný neoprenový vak na místo úniku. 
2) Přizpůsobte a utáhněte ratchet popruhy a nafoukněte vak. 
3) Natlakujte vak až do 1,5 baru (22 psi) v místě úniku, aby byl 

přerušen únik nebezpečných látek a rychle tak zabraňte další 
kontaminaci okolí. 

 
Těsnící zátky: 
Používány letectvem Spojených států, tyto zešikmené zátky z tvrdého 
dřeva a neoprenu jsou vynikající pro zamezení úniku nebezpečných látek 
– jak kapalných, tak plynných. Neoprenové zátky jsou vyrobeny 
procesem vstřikování, který jim dodává zvýšenou odolnost a mohou tak 
být použity s nářadí jako je např. kladivo. Součástí sady těsnících zátek 
PARATECH je nejiskřivé kladivo. 
 
Sada těsnících zátek se skládá z:  
3x dvěřená ucpávka různých velikostí, 2x gumová ucpávka různých velikostí,  
1x nejiskřivé kladívko, kufřík 
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22-891715 Sada těsnících vaků, Model 900 
Množství ID Popis 
1 ks 22-891725 těsnící vak 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 palců) 
1 ks 22-891730 těsnící vak 15.2 x 30.5 cm (6 x 12 palců) 
1 ks 22-891735 těsnící vak 25.4 x 25.4 cm (10 x 10 palců) 
1 ks 22-891740 těsnící vak 38.1 x 53.3 cm (15 x 21 palců) 
1 ks 22-891745 těsnící vak 61.0 x 61.0 cm (24 x 24 palců) 
2 ks 22-891775 popruh na suchý zip 120 cm (4 stopy) 
3 ks 22-891779 popruh na suchý zip 240 cm (8 stop) 
1 ks 22-890805 pás se systémem ratchet, oranžový, 9 m (30 stop) 
1 ks 22-890806 prodlužovací pás, oranžový, 6 m (20 stop) 
1 ks 22-890810 pás se systémem ratchet, žlutý, 9 m (30 stop) 
1 ks 22-890811 prodlužovací pás, žlutý, 6 m (20 stop) 
2 ks 22-890519 oranžová hadice, 4.8 m (16 stop) 
2 ks 22-895720 samostatný ovladač, obtokový ventil, 2 spojky 

22-891712 Sada těsnících vaků, Model 300 
Množství ID Popis 
1 ks 22-891740 těsnící vak 38.1 x 53.3 cm (15 x 21 palců) 
1 ks 22-891745 těsnící vak 61.0 x 61.0 cm (24 x 24 palců) 
1 ks 22-890805 pás se systémem ratchet, oranžový, 9 m (30 stop) 
1 ks 22-890806 prodlužovací pás, oranžový, 6 m (20 stop) 
1 ks 22-890810 pás se systémem ratchet, žlutý, 9 m (30 stop) 
1 ks 22-890811 prodlužovací pás, žlutý, 6 m (20 stop) 
1 ks 22-890519 oranžová hadice, 4.8 m (16 stop) 
1 ks 22-895720 samostatný ovladač, obtokový ventil, 2 spojky 

22-891710 Sada těsnících vaků, Model 200 
Množství ID Popis 
1 ks 22-891740 těsnící vak 38.1 x 53.3 cm (15 x 21 palců) 
1 ks 22-891745 těsnící vak 61.0 x 61.0 cm (24 x 24 palců) 
1 ks 22-890805 pás se systémem ratchet, oranžový, 9 m (30 stop) 
1 ks 22-890806 prodlužovací pás, oranžový, 6 m (20 stop) 
1 ks 22-890810 pás se systémem ratchet, žlutý, 9 m (30 stop) 
1 ks 22-890811 prodlužovací pás, žlutý, 6 m (20 stop) 
1 ks 22-890519 oranžová hadice, 4.8 m (16 stop) 
1 ks 22-895720 samostatný ovladač, obtokový ventil, 2 spojky 

22-891705 Sada těsnících vaků, Model 100 
Množství ID Popis 
1 ks 22-891740 těsnící vak 38.1 x 53.3 cm (15 x 21 palců) 
1 ks 22-890805 pás se systémem ratchet, oranžový, 9 m (30 stop) 
1 ks 22-890810 pás se systémem ratchet, žlutý, 9 m (30 stop) 
1 ks 22-890519 oranžová hadice, 4.8 m (16 stop) 
1 ks 22-895720 samostatný ovladač, obtokový ventil, 2 spojky 

22-891703 Sada 3 těsnících vaků 
Množství ID Popis 
1 ks 22-891725 těsnící vak 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 palců) 
1 ks 22-891730 těsnící vak 15.2 x 30.5 cm (6 x 12 palců) 
1 ks 22-891735 těsnící vak 25.4 x 25.4 cm (10 x 10 palců) 
2 ks 22-891775 popruh na suchý zip 120 cm (4 stopy) 
3 ks 22-891779 popruh na suchý zip 240 cm (8 stop) 
1 ks 22-890519 oranžová hadice, 4.8 m (16 stop) 
1 ks 22-895720 samostatný ovladač, obtokový ventil, 2 spojky 

22-89700 Sada 2 těsnících vaků 
Množství ID Popis 
1 ks 22-891725 těsnící vak 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 palců) 
1 ks 22-891730 těsnící vak 15.2 x 30.5 cm (6 x 12 palců) 
1 ks 22-891775 popruh na suchý zip 120 cm (4 stopy) 
2 ks 22-891779 popruh na suchý zip 240 cm (8 stop) 
1 ks 22-890519 oranžová hadice, 4.8 m (16 stop) 
1 ks 22-895720 samostatný ovladač, obtokový ventil, 2 spojky 

 


