
Serviwrap® Moulding Putty
Trwale plastyczny kit

T rwale plastyczny kit Serviwrap® Moulding 
Putty stosowany jest do wypełniania ostrych 
przejść, trudno dostępnych miejsc oraz 

nierównych fragmentów rur; kit stosowany jest 
również na zbiornikach podziemnych lub innych 
konstrukcjach stalowych. Kit nie zawiera lotnych 
związków organicznych, nanoszony jest na zimno.

Główne zalety
Doskonała przylepność – kit Serviwrap Moulding Putty
należy nanosić na powierzchnię przygotowaną wcześniej
przy pomocy podkładu gruntującego Serviwrap Primer AB.
Kit Serviwrap Moulding Putty charakteryzuje się doskonałą
przyczepnością i pozostaje na swoim miejscu; nie dochodzi
do obsuwania się pod wpływem własnego ciężaru czy
ze względu na swoją konsystencję.

Szybkość oraz łatwość nanoszenia – kit Serviwrap 
Moulding Putty opracowany został w celu ręcznego 
ugniatania i nanoszenia; jego zastosowanie jest szybkie 
i łatwe.

Kompatybilne powierzchnie
 stal, stal nierdzewna 

 żeliwo, pozostałe metale 

 syntrowany oraz wytłaczany polietylen 

 poliuretan 

 taśmowe izolacje PVC oraz PE 

 powierzchnie epoksydowe

 izolacje asfaltowe oraz izolacje asfaltowe i żywiczne 

 polipropylen

beton

Powierzchnia powinna być pokryta powłoką penetracyjną 
Serviwrap Primer AB przed nałożeniem szczeliwa.
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Instrukcje zastosowania
Więcej informacji patrz dokument 
Instrukcja System Serviwrap.

Zastosowanie
Trwale plastyczny kit Serviwrap Moulding Putty uzupełnia
serię antykorozyjnych produktów systemu Serviwrap.
Stosowany jest do formowania gładkich przejść:

armatury

 przepuste 

 kołnierze

 zawory

 króćce

 połączeń przegubowe

 złączy skręcanych itp.

Przygotowane powierzchnie tworzą odpowiedni profi l dla 
owinięcia taśmą Serviwrap. W przypadku, gdyby przy pomocy
kitu nie udało się uzyskać gładkich kształtów odpowiednich
dla owinięcia taśmą, pod taśmą mogłyby pozostać kieszenie
powietrza zawierające wilgoć oraz powodujące korozję.

Pakowanie
Kit dostarczany jest w kartonach o ciężarze 25 kg, każdy 
karton zawiera zazwyczaj 15 opakowań kitu. Na zamówienie 
kit może być dostarczany w wiaderkach plastikowych 
po 22,5 kg.



Producent
Chase Protective Coatings Ltd., brytyjski producent popularnych
taśm Serviwrap oraz innych materiałów antykorozyjnych, jest
członkiem globalnej grupy Chase Corporation. 

Wyłączny przedstawiciel i dystrybutor
dla Polski, Republiky Czeskiej i Słowacji
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk, Republika Czeska
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

Właś ciwoś ci techniczne

Właściwości Wartości

Kolor czarny

Przestrzeń wypełniania 0,66 dm3/kg

Zdolność wypełniania 1,5 kg/dm3

Temperatura nanoszenia +5 do +50 °C

Temperatura pracy −20 do +70 °C

Zawartość lotnych związków 
organicznych 0 g/m3

Pakowanie 25 kg/karton

Podkład gruntujący Serviwrap Primer AB
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