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Producent
Tapecoat, amerykański producent kompletnego zakresu
specjalizowanych materiałów antykorozyjnych oraz membran
wodoodpornych, jest członkiem globalnej grupy Chase Corporation. 

System Color Coat®
Kolorowy bandaż woskowy

INSTRUKCJA

Instrukcja zastosowania

Przygotowanie powierzchni
Usuń wszelkie ślady rdzy, pyłu, resztek ziemi, wilgoci, oleju, 
zadziorów, zgorzelin, zanieczyszczeń, itd., najlepiej za pomocą 
czyszczenia strumieniowo-ściernego lub z użyciem szczotki 
stalowej do stopnia czystości Sa 2½ lub St 2 zgodnie 
z EN ISO 8501-1.

Powłoka gruntowa
W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności systemu 
zastosuj powłokę penetracyjną Tapecoat Color Coat 
Primer. Nakładać ją należy w warstwie 0,1 mm za pomocą 
pędzla, wałka lub ręcznie, stosując rękawice ochronne. Taśmę 
Color Coat stosować można zaraz po nałożeniu powłoki 
gruntującej.

Nawijanie
Nawijaj spiralnie lub układaj w warstwach równolegle do osi 
przewodu rurowego z nawisem około 50%. Minimalny nawis 
wynosi 25 mm, ewentualnie 30 mm w przypadku taśmy 
o szerokości 152 mm. Uformuj i wygładź ręką.

Wybieralna ochrona zewnętrzna
W celu zapewnienia zwiększonej odporności na ścieranie 
można owinąć bandaż Color Coat zewnętrzną mechaniczną 
taśmą ochronną Tapecoat Rugged Wrap, która jest taśmą 
ze szkłolaminatu nasycona uretanem pochłaniającym wilgoć. 
Podczas aktywowania wodą materiał Rugged Wrap utworzy 
twardy płaszcz ochronny odporny na promieniowanie UV. 
Materiał Tapecoat Rugged Wrap dostępny jest w takich 
samych kolorach co bandaż Color Coat.

Przechowywanie
Taśmy Color Coat należy przechowywać w oryginalnych 
kartonach aż do momentu zaistnienia potrzeby ich 
wykorzystania. Taśmy należy przechowywać w suchym, 
chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od 
bezpośredniego działania promieni słonecznych i innych 
istotnych źródeł ciepła. Warunki przechowywania powinny 
zostać dostosowane przed aplikacją w taki sposób, by 
temperatura taśmy przed użyciem znajdowała się 
w odpowiednim zakresie temperatur. Zasoby magazynowe 
powinny być wymieniane według zasady „pierwsze weszło/
pierwsze wyszło”.
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Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy
Karta charakterystyki zawierająca kompletne informacje jest 
do dyspozycji na życzenie.


