
Color Coat®

Barevná vosková bandáž

Z ákladní součástí bandáže Tapecoat 
Color Coat® je 1,55 mm silná barevná páska 
na bázi vosku, která je určená 

pro ochranu potrubí a kovových konstrukcí před 
korozí a mechanickým poškozením. 
Je aplikovatelná za studena, odolná vůči UV záření, 
samostatně se vytvrzující a neobsahuje žádné
těkavé organické sloučeniny. Bandáž je vhodná 
pro použití nad zemí či pod zemí, v různých 
prostředích, za suchých, vlhkých nebo i mokrých 
provozních podmínek.

Barevná bandáž Color Coat je jednoduše a opakovaně znovu 
uzavíratelná – proříznutím se dá snadno otevřít za účelem 
kontroly stavu chráněného povrchu a následně ji lze 
vytvarováním a nově navinutou bandáží snadno opravit. 
Je netoxická, prakticky bez zápachu, výparů, proto je vhodná 
pro použití i ve sklepních a stísněných prostorech.

Antikorozní bandáž Color Coat je odolná, esteticky 
příjemná a k dispozici v mnoha barvách (šedá, bílá, žlutá, 
modrá, zelená, červená a černá), včetně kompletní škály 
bezpečnostních odstínů.

Páska Color Coat se používá se základním nátěrem Color 

Coat Primer, který zcela vysuší podklad a odstraní jakoukoliv 
vlhkost.

Použití 
kovová přemostění, stoupačky, příruby, ventily

všechny typy potrubí a kovových konstrukcí

pro použití i ve sklepních a stísněných prostorech

možnost kontroly opakovaným otevřením a uzavřením 
izolace

KATALOGOVÝ LIST

Struktura
Nosnou vrstvu samotné pásky tvoří plně impregnovaná 
tkanina, která je napuštěna speciálně vytvořenou směsí 
vosků a plastifi kátorů. Výsledkem je všestranná, netoxická, 
ekologicky bezpečná a snadno aplikovatelná ochranná páska 
pro nejrůznější použití.

Kompatibilita
ocel, nerezová ocel 

tvárná litina a další kovy 

epoxidové povrchy 

polyetylen, polypropylen 

beton

Návod k použití
Další informace viz dokument Návod Color Coat.

Výrobek
Obsah 

kartonu
Hmotnost 
kartonu

Páska Color Coat

  51 mm × 3,8 m 24 role 6,8 kg

101 mm × 7,6 m 6 rolí 6,8 kg

152 mm × 7,6 m 4 role 6,8 kg

Základní nátěr
Color Coat Primer

3,8 litry 4 kanystry 20,5 kg

Balení



Výhradní zástupce a distributor pro ČR a SR 
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

Výrobce
Tapecoat, americký výrobce úplné škály specializovaných 
antikorozních materiálů a vodovzdorných membrán, je součástí 
globální skupiny Chase Corporation. 

Technické vlastnosti 

Vlastnosti Obvyklé hodnoty Testovací metody

Páska Color Coat

Barva šedá, bílá, žlutá, modrá, zelená, 
červená, černá

Celková tloušťka 1,52 mm ASTM D1000

Odolnost vůči katodickému oddělení, 30 dnů < 5 mm poloměr ASTM G8

Dielektrická pevnost > 12 kV ASTM D149

Rychlost prostupu vodní páry < 0,05 g/(h × m2) ASTM E96 Postup B

Chemická odolnost (fáze páry) vyhovuje ASTM G20

Zápach žádný ASTM D6165 
ASTM D1296

Odolnost vůči zrychlenému stárnutí vyhovuje ASTM D5894 upravená

Vyluhovatelné chloridy 0

Rozsah pracovních teplot −29 °C až +71 °C

Penetrační nátěr Color Coat Primer

Barva bílá ASTM D1000

Složky směs vazelíny/vosku

Obsah organických těkavých látek 0 g/l ASTM D3960

Rozsah pracovních teplot −29 °C až +71 °C
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