
Návod k použití 
Tento dokument obsahuje obecné pokyny a doporučené 
postupy pro aplikaci páskových povlakových elastomerických 
systémů, aplikovatelných za studena. Elastomerická lepidla 
Tapecoat jsou šedá lepidla, která mají integrovaný základní 
penetrační nátěr. Různé druhy nátěrů popsané v tomto 
dokumentu jsou používány pro ochranu potrubí proti korozi, 
obvodových svarů, tvarovek, rehabilitaci potrubí a potrubních 
konstrukcí uložených nad zemí či pod zemí. Pro pomoc 
s výběrem povlakového systému, přípravou povrchu, aplikací 
nebo inspekcí kontaktujte zástupce společnosti Ortodroma. 

Materiály
 Tapecoat H35 nebo H50 – pásky silné 0,9 nebo 1,25 mm 

s integrovaným základním nátěrem pro ochranu potrubí 
s malým až středním průměrem, svary trubek a opravy 
tovární izolace, vhodné pro použití nad či pod zemí.

 Tapecoat M50 nebo M65 – pásky silné 1,25 mm 
nebo 1,65 mm s adhezní vrstvou nanesenou 
na polypropylenovou síťku, aplikovatelné za studena. 
Mají integrovaný základní nátěr a jsou určeny pro 
antikorozní ochranu nového či opravovaného potrubí 
malého až středního průměru, kolen, rozboček a dalších 
kovových konstrukcí uložených pod zemí. Síťovinová 
struktura nosné vrstvy umožňuje pásce se dobře 
přizpůsobit povrchu potrubí, což zajišťuje povlaku 
mimořádnou odolnost vůči tlaku půdy. Tapecoat M65 
je také k dispozici jako záplata 150 × 150 mm pro 
překrytí defektu nebo aluminotermického svaru.

 Tapecoat TR Green – páska silná 0,9 mm se silnou, 
ale přizpůsobivou nosnou vrstvou a integrovaným 
základním nátěrem pro ochranu potrubí s malým 
až středním průměrem, svarů potrubí, ohybů 
a T-kusů uložených pod zemí.

 Tapecoat T-Tape – páska silná 1,65 mm s tenkým 
foliovým podkladem a integrovaným základním nátěrem 
pro ochranu T-kusů a tvarovek. Může být použita 
jako samostatná antikorozní ochrana, ale v některých 
prostředích může vyžadovat další vnější mechanickou 
ochranu. Je určena pouze pro použití pod zemí, pokud 
není ošetřena nátěrem odolným vůči UV záření.

 Tapecoat Moldable Sealant – adhezivum silné 0,76; 
1,01 nebo 1,52 mm s integrovaným základním nátěrem 
pro potažení svarových švů, šroubů, přechodů nebo 
kdekoli je nutný výplňový materiál. Používá se pouze 
jako vnitřní vrstva v kombinaci s ostatními páskami.

 Tapecoat Omniprime – tekuté lepidlo / základní 
penetrační nátěr pro aplikace při teplotách nižších než 
4,5 °C. Může být také použit jako základní nátěr nad 4,5 °C,
pokud to vyžaduje specifi kace projektu nebo koncový 
uživatel.

Příprava povrchu
 Veškeré látky, které brání spojení nebo jinak poškozují 

vlastnosti antikorozního systému, musí být před aplikací 
povlakového systému odstraněny, zejména uvolněné části 
starých povlaků či tovární izolace, rez, nečistoty, prach, 
vlhkost, mastnota, olej, ostré hrany, otřepy, frézování, 
okuje a laky.

Očištění potrubí musí splňovat minimálně stupeň čistoty 
St 2, ale lze použít i Sa 2½: použijte škrabky, pilníky 
a ocelové kartáče, elektrické kartáče a brusky nebo 
otryskání. Po obroušení či otryskání očistěte povrch trubky 
nejlépe proudem vzduchu.

 Antikorozní povlak musí být nanesen co nejdříve 
po očištění ocelového povrchu, aby se zabránilo dalšímu 
znečištění a rezivění.

 Před nanesením nátěru musí být povrch suchý, pro úplné 
vysušení jej můžete mírně předehřát.

Nanesení pásky
 Pokud chcete použít základní nátěr TapeCoat Omniprime, 

naneste štětcem tenkou vrstvu (tloušťka mokré vrstvy 
0,1 mm). Před nanesením pásky musí být základní nátěr 
suchý, což lze snadno zkontrolovat dotykem – pokud 
při dotyku máte pocit lepkavosti, ale nátěr neulpívá 
na rukavici, je nátěr již dostatečně suchý.

 V případě potřeby použijte k vyplnění všech stupňovitých 
či nepravidelných ploch, dutých tvarů a ostrých úhlů tmel 
Tapecoat Moldable Sealant anebo těsnicí pásku T-Tape. 
Jejich použitím vytvoříte hladký povrch, který umožní 
dokonalé přilnutí pásky.

 Před navíjením sejměte separační fólii a během navíjení 
ji průběžně odstraňujte.

Navíjejte pásku s dostatečným napětím, aby se přizpůsobila 
povrchu trubky a dokonale přilnula. Pásku můžete navíjet 
ručně nebo s pomocí ručního strojku.
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Výrobce
Tapecoat, americký výrobce úplné škály specializovaných 
antikorozních materiálů a vodovzdorných membrán, je součástí 
globální skupiny Chase Corporation. 
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Upřednostňovaná metoda navíjení: navíjejte pásku 
ve spirále s dostatečným přesahem.

 Pokud místní podmínky neumožňují spirálový ovin, použijte 
„cigaretový“ obal – systém podélně nalepených a pečlivě 
přitlačených pruhů pásky s dostatečným přesahem.

 Použijte překryv alespoň 25 mm nebo 20% šířky pásky, 
podle toho, která hodnota je větší. Pokud podmínky 
vyžadují dodatečnou ochranu, použijte 50% překrytí 
pro všechny šířky pásky.

 Překryv pásky na tovární izolaci by měl být alespoň 
100 mm.

 Správně navinutá páska by neměla mít žádné vzduchové 
dutiny ani zvrásnění. Při ochraně svarového spoje je třeba 
dbát zvýšené opatrnosti při ovíjení zakončení tovární 
izolace. Je-li tovární izolace silnější nežli adhezní vrstva 
pásky, můžete použít pro vytvarování hladkého přechodu 
tmel Tapecoat Moldable Sealant anebo těsnící pásku 
T-Tape.

 Páska by měla vždy skončit na spodní straně potrubí mezi 
polohami 1 až 5 hodin.

 Při navíjení pásky na stoupačku, svislé nebo šikmé potrubí 
postupujte vždy zdola nahoru.

Kontrola a zkoušení povlakového systému
 Vizuální kontrola: výsledný povrch musí vypadat bez dutin 

a vrásek.

 Jiskrová zkouška: použijte elektrodu s vinutou pružinou 
nebo elektrodu kartáčového typu.

Opravy poškozeného antikorozního 
povlaku
 Veškeré poškozené a uvolněné izolace musí být 

odstraněny. Pokud přitom odhalíte ocelový povrch potrubí, 

musíte jeho povrch připravit tak, jak je uvedeno v kapitole 
„Příprava povrchu“.

 Je-li poškozená oblast dostatečně hluboká, vyplňte vzniklou 
dutinu ještě před ovinutím páskou tmelem Tapecoat 
Moldable Sealant.

Navíjejte pásku s dostatečným napětím a přitlačte ji, aby 
se přizpůsobila a vyplnila nepravidelné oblasti podkladu.

Upřednostňovanou metodou navíjení je obtočení pásky 
kolem celého obvodu trubky (buď spirálovitě nebo 
„cigaretovým“ způsobem), aby byla zakryta oblast defektu, 
s přesahem na nepoškozenou vrstvu alepoň 100 mm.

Není-li možné nebo není vyžadován úplný ovin, lze 
použít metodu záplaty. Oprava izolace by měla překrýt 
a obklopit poškozenou oblast s přesahem alespoň 100 mm 
na nepoškozenou izolaci ve všech směrech. Pásku můžete 
pro tento druh aplikace nařezat na jednotlivé pruhy, anebo 
mohou být použity předpřipravené záplaty, jako je záplata 
TapeCoat M65 Pad.

Manipulace, přeprava a skladování
Dbejte, aby se s trubkou s navinutou páskovou ochranou 

pracovalo tak, aby se zabránilo poškození izolace během 
manipulace, přepravy, skladování nebo její montáži.

 Výložníky, háky, vysokozdvižné vozíky, lyžiny a všechna 
ostatní zařízení používaná k manipulaci s trubkou 
s navinutou páskovou ochranou musí být polstrované, 
aby se zabránilo poškození izolace. Nepožívejte řetězy 
a ocelové pásy.

 Přepravované trubky by měly být uloženy s dostatečným 
polstrováním nebo pilinami, aby se ochránila izolace 
potrubí.

Pokyny pro zásyp
 Abyste předešli poškození antikorozního povlaku, 

použijte tříděný zásypový materiál bez ostrých kamínků 
a větších částic. Pokud to není možné, použijte síťovinu 
z protlačovaného polyetylenu, polypropylenu nebo jinou 
vhodnou mechanickou ochranu.

Tento návod je určen pro standardní produkty. Pro jakékoli 
specifi cké projekty či nestandardní aplikace kontaktujte 
zástupce společnosti Ortodroma.
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