
Tapecoat® M50
Antikorozní páska s elastomerickým adhezivem aplikovatelná za studena

T apecoat® M50 je 1,25 mm silná páska 
s adhezivem naneseným na polypropylenovou 
síťku, aplikovatelná za studena. Je určena 

k ochraně  kovových povrchů před účinky koroze 
a elektrolýzy. Síťovinová struktura umožňuje pásce
Tapecoat M50 se dobře přizpůsobit povrchu potrubí, 
přičemž se nenatahuje. To zajišťuje pásce
mimořádnou odolnost vůči tlaku půdy.

Tapecoat M50 má základní penetrační nátěr integrovaný 
přímo v adhezní vrstvě. Při aplikační teplotě nad 4,5 °C není 
třeba použít samostatný základní penetrační nátěr, což 
umožňuje rychlejší aplikaci. Systém bez základního nátěru 
neobsahuje žádné těkavé organické složky. Volitelně lze 
použít penetrační nátěr Tapecoat Omniprime®; při jeho 
použití bude antikorozní systém splňovat i ty nejpřísnější 
požadavky na ochranu životního prostředí.

KATALOGOVÝ LIST

Použití
Vhodné pro antikorozní ochranu nového či opravovaného 
potrubí malého až středního průměru, kolen, rozboček 
a dalších kovových konstrukcí uložených pod zemí. Páska 
je obzvláště vhodná k rehabilitaci potrubí a svarů na potrubí v 
oblastech s vysokým půdním zatížením.

Kompatibilní povrchy
ocel

nerezová ocel

tvárná litina

další kovy

polyetylen

polypropylen

epoxidové povrchy

Příprava povrchu
Čištění ručními nástroji, elektrickými nástroji nebo otryskáním.

Volitelná penetrace
Páska Tapecoat M50 má integrovaný základní nátěr, který 
umožňuje rychlou a snadnou aplikaci a trvalou přilnavost. 
Pokud to vyžaduje specifi kace projektu nebo pokud jsou 
teploty při aplikaci nižší než 4,5 °C, může být povrch trubky 
ošetřen penetračním nátěrem Tapecoat Omniprime v tloušťce 
mokré vrstvy 0,1 mm, aby se zajistila požadovaná vazba.

Návod k použití
Další informace viz dokument Návod Elastomerické pásky 
Tapecoat.

Balení

Velikost role Rolí v kartonu

51 mm × 15,2 m         12

101 mm × 15,2 m       6

152 mm × 15,2 m       4

Hmotnost kartonu: 16 kg.

Páska z jednoho kartonu pokryje plochu 9,3 m2.



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. 

Tapecoat M50®

Antikorozní páska s elastomerickým adhezivem aplikovatelná za studena

Vlastnosti Obvyklé hodnoty Testovací metody

Tloušťka nosné vrstvy 0,25 mm ASTM D1000

Tloušťka adhezní vrstvy 1,02 mm ASTM D1000

Celková tloušťka pásky 1,27 mm ASTM D1000

Odolnost proti katodickému rozrušování, 30 dní < 10 mm radiálně (bez základního nátěru) ASTM G8

Přilnavost k oceli ošetřené základním nátěrem 2,20 N/mm ASTM D1000

Přilnavost k vlastní nosné vrstvě 1,41 N/mm ASTM D1000

Pevnost v tahu 13,1 N/mm ASTM D1000

Prodloužení při přetržení 10 % ASTM D1000

Dielektrická pevnost > 12 kV ASTM D149

Jiskrová zkouška 8,8 kV NACE RP0274

Odolnost proti nárazu 1,6 J ASTM G14

Odolnost vůči propíchnutí 890 N ASTM D1000

Rychlost přenosu vodních par < 0,05 g/(h × m2) ASTM E96 Metoda B

Absorpce vody < 0,5 % ASTM D570

Obsah vyluhovatelných chloridů 0

Provozní teplota –29 °C až +60 °C

Pásku Tapecoat M50 lze objednat s nosnou polypropylenovou síťkou šedé nebo černé barvy. Černá varianta je navinuta 
tak, aby se separační fólie nacházela na vnitřní straně role (nosná PP síťka směřuje ven). Šedá varianta tak, aby se 
separační fólie nacházela na vnější straně role (adhezní vrstva směřuje ven).

Fyzikální vlastnosti
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