
Ochranná samolepicí čepička Royston 
Handy Cap® IP poskytuje rychlou, v terénu 
aplikovanou protikorozní ochranu přivaření 

vodičů katodové ochrany či měřicích vodičů 
k ocelovému potrubí či ocelovým nádržím. Čepičku 
Handy Cap IP tvoří odolná plastová fólie, která má 
kupolovitý tvar vyplněný tvárnou směsí chránící proti 
korozi. Z ní vede krátký tunel pro samotný kabel. 
Silná vrstva elastomerického lepidla umožňuje 
snadnou a trvalou aplikaci fólie k chráněnému 
povrchu potrubí či ocelové nádrže. Materiál je ideální 
pro použití v omezeném prostoru, neboť nevyžaduje 
žádné nástroje ani manipulační prostor. 

Samolepicí čepičky Handy Cap IP jsou k dispozici ve dvou 
velikostech, obě mají penetraci integrovanou přímo 
v adhezní vrstvě („IP“ = integrated primer). Použití varianty 
s integrovanou penetrací umožňuje rychlou aplikaci, 
při aplikační teplotě vyšší jak 5 °C není třeba nanášet další 
penetrační nátěr. Při aplikační teplotě nižší než 5 °C je 
nutno použít penetrační nátěr Tapecoat Omniprime. 

Na požádání je možno dodat i ve variantě bez integrované 
penetrace; penetračním nátěrem Roybond 747 se natře 
chráněný povrch včetně holých částí vodiče ještě 
před nalepením čepičky. Čepičky bez integrované penetrace 
se dodávají jen v menší velikosti 100 × 100 mm. 

Srovnání velikostí čepiček Handy Cap IP a Handy Cap IP XL 

Použití 
Antikorozní ochrana přivaření vodičů katodové ochrany 
či měřicích vodičů k ocelovému potrubí či kovovým 
nádržím 

Výhody 
Dokonalá ochrana systémovým řešením 

Expresní použití 

Efektivní práce: žádné míchání, žádný nepořádek 

Kompatibilní povrchy 
Zcela kompatibilní a snadno přilne k oceli, nerezové oceli, 
litině, barevným kovům, sintrovanému a extrudovanému 
polyetylénu, polyuretanu, polypropylenu, páskové PVC 
a polyetylénové izolaci, epoxidovým, asfaltovým a smolným 
izolacím, a dalším. 

Balení 

Penetrační nátěr Roybond 747 se dodává v ocelových 
lahvích 0,95 L (pro cca 200 čepiček Handy Cap) nebo 
ve spreji 0,45 kg (pro cca 30 čepiček). 

Návod na použití 
Viz samostatný dokument Návod Handy Cap IP. 
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KATALOGOVÝ LIST

Druh čepiček Obsah kartonu Hmotnost kartonu

Handy Cap IP 48 ks 8 kg

Handy Cap XL IP 48 ks 8 kg

Handy Cap 48 ks 8 kg

http://www.ortodroma.cz/produkt/handy-cap/


Technické vlastnosti 

Schéma čepičky Handy Cap IP po montáži Schéma čepičky Handy Cap IP XL po montáži 

Výrobce 
Royston, americký výrobce specializovaných materiálů 
pro ochranu potrubí, ventilů, regulátorů, chrániček, spojů, 
kovů, betonu a dřeva. Součást skupiny Chase Corporation. 

Výhradní zástupce a distributor pro ČR, SR 
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk 
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz 
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Vlastnost Obvyklé hodnoty Zkušební metoda

Handy Cap IP Handy Cap XL IP Handy Cap

Celkové rozměry 100 × 100 mm 127 × 127 mm 100 × 100 mm

Rozměry plastové fólie 70 × 100 mm

Výška plastové čepičky 20 mm 38 mm 20 mm

Průměr plastové čepičky 42 mm 44 mm 42 mm

Celková tloušťka 3,4 mm 4,8 mm 4,4 mm ASTM D1000

Tloušťka plastové fólie 0,25 mm ASTM D1000

Tloušťka adhezní vrstvy 3,2 mm 4,6 mm 4,2 mm ASTM D1000

Maximální průřez vodiče 8 mm2 35 mm2 8 mm2

Dielektrická pevnost > 5 kV

Aplikační teplota −28 °C až +49 °C

Rozsah provozních teplot −29 °C až +60 °C −40 °C až +74 °C
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