
Niniejszy dokument zawiera ogólne wskazówki i zalecane 
procedury dotyczące stosowania taśmowych powłokowych 
systemów elastomerowych, stosowalnych na zimno. 
Kleje elastomerowe Tapecoat to szare kleje, które mają 
zintegrowaną powłokę gruntującą. Różne rodzaje powłok 
opisane w niniejszym dokumencie, stosowane są do ochrony 
przed korozją rurociągów, spoin obwodowych, kształtek, 
do rehabilitacji rurociągów oraz konstrukcji rurociągowych 
ulokowanych nad lub pod ziemią. W celu uzyskania 
pomocy w doborze systemu powłokowego, przygotowaniu 
powierzchni, zastosowaniu lub inspekcji, skontaktuj 
się z przedstawicielem spółki Ortodroma. 

Materiały
 Tapecoat H35 lub H50 – taśmy o grubości 0,9 lub 1,25 mm

ze zintegrowaną powłoką gruntującą do ochrony rurociągów 
o średnicy małej aż do średniej, spoin rur oraz napraw izolacji 
fabrycznej, nadające się do użycia nad lub pod ziemią.

 Tapecoat M50 lub M65 – taśmy o grubości 1,25 lub 
1,65 mm z warstwą klejącą nałożoną na siatkę polipropylenową,
do stosowania na zimno. Posiadają zintegrowaną powłokę 
gruntującą i przeznaczone są do ochrony antykorozyjnej 
nowego lub naprawianego rurociągu o średnicy małej aż 
do średniej, kolanek, rozgałęźników i innych konstrukcji 
metalowych ulokowanych pod ziemią. Struktura siatkowa 
warstwy nośnej umożliwia taśmie odpowiednie dostosowanie 
się do powierzchni rurociągu, co zapewnia powłoce 
szczególną wytrzymałość na ciśnienie gruntu. Tapecoat 
M65 jest także do dyspozycji jako łata 150 × 150 mm 
do pokrycia wady lub spoiny aluminotermicznej. 

 Tapecoat TR Green – taśmy o grubości 0,9 mm z mocną, 
ale dostosowującą się warstwą nośną oraz zintegrowaną 
powłoką gruntującą do ochrony rurociągów o średnicy 
małej aż do średniej, spoin rurociągów, zagięć i trójników 
ulokowanych pod ziemią. 

 Tapecoat T-Tape – taśma o grubości 1,65 mm z cienkim 
pokładem foliowym oraz zintegrowaną powłoką gruntującą 
do ochrony trójników i kształtek. Może zostać użyta jako 
odrębna ochrona antykorozyjna, jednak w niektórych 
środowiskach wymagać może zewnętrznej ochrony 
mechanicznej. Przeznaczona jest do zastosowania pod 
ziemią, jeśli nie jest wyposażona w powłokę odporną 
na promieniowanie UV. 

 Tapecoat Moldable Sealant – klej o grubości 0,76; 1,01 lub 
1,52 mm ze zintegrowaną powłoką gruntującą do obciągnięcia
spoin, śrub, przejść lub w miejscach, w których potrzebny 
jest materiał wypełniający. Stosowany jest tylko jako 
warstwa wewnętrzna w połączeniu z innymi taśmami.

 Tapecoat Omniprime® – płynny klej / powłoka gruntująca 
do stosowania w temperaturze poniżej 4,5 °C. Można go też 
użyć jako powłoki gruntującej powyżej 4,5 °C, jeśli wymaga 
tego specyfi kacja projektu lub użytkownik końcowy. 

Przygotowanie powierzchni 
Wszelkie substancje, które uniemożliwiają połączenie 

lub w inny sposób uszkadzają właściwości systemu 
antykorozyjnego, muszą zostać usunięte przed zastosowaniem 
systemu powłokowego, a w szczególności poluzowane 
części starych powłok lub izolacji fabrycznej, rdza, 
zanieczyszczenia, kurz, wilgoć, tłuszcz, olej, ostre krawędzie, 
zadziory, frezowania, zgorzeliny oraz lakiery. 

Oczyszczenie rurociągu odpowiadać musi co najmniej 
stopniowi czystości St 2, lecz zastosować można także 
Sa 2½: użyj skrobaków, pilników i szczotek stalowych, 
szczotek elektrycznych i szlifi erki lub piaskowania. 
Po oszlifowaniu lub piaskowaniu oczyść powierzchnię 
rury najlepiej strumieniem powietrza. 

 Powłoka antykorozyjna musi zostać nałożona jak 
najwcześniej po oczyszczeniu powierzchni stalowej, 
by zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu i rdzewieniu. 

 Powierzchnia musi być przed nałożeniem powłoki sucha. 
W celu jej całkowitego wysuszenia można ją wstępnie podgrzać.

Nałożenie taśmy 
 Jeśli chcesz użyć powłoki gruntującej TapeCoat Omniprime, 

nałóż pędzlem cienką warstwę (grubość mokrej warstwy 
0,1 mm). Powłoka gruntująca musi być sucha przed 
nałożeniem taśmy, co można łatwo sprawdzić na dotyk 
– jeśli masz uczucie lepkości, ale powłoka nie przylega 
do rękawicy, to jest ona wystarczająco sucha.

W razie potrzeby użyj do wypełnienia wszystkich 
stopniowanych lub nieregularnych powierzchni, 
wydrążonych kształtów oraz kątów ostrych kitu Tapecoat 
Moldable Sealant lub taśmy uszczelniającej T-Tape. 
Stosując je, utworzysz gładką powierzchnię, która 
umożliwi doskonałe przylgnięcie taśmy. 

 Przed nawijaniem zdejmij folię oddzielającą, a podczas 
nawijania usuwaj ją na bieżąco. 

 Taśmę nawijaj z dostatecznym naciągiem, by dostosowała 
się do powierzchni rury i by doskonale przylgnęła. Taśmę 
można nawijać ręcznie lub za pomocą maszynki ręcznej. 
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 Preferowana metoda nawijania: nawijaj taśmę w spirali 
z dostateczną zakładką. 

 Jeśli warunki lokalne nie umożliwiają owinięcia spiralnego, 
zastosuj opakowanie „papierosowe“ – system naklejonych 
podłużnie i starannie dociśniętych pasów taśmy 
z dostateczną zakładką. 

 Zastosuj nakładkę co najmniej 25 mm lub 20% szerokości 
taśmy, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. 
Jeśli warunki wymagają dodatkowej ochrony, zastosuj 
50% nakładkę dla wszystkich szerokości taśmy. 

 Zachodzenie taśmy na izolację fabryczną powinno wynosić 
co najmniej 100 mm. 

 Prawidłowo nawinięta taśma nie powinna mieć żadnych 
szczelin powietrznych, ani fałd. W razie ochrony spoiny 
należy zachować szczególną ostrożność podczas owijania 
końcówki izolacji fabrycznej. Jeżeli izolacja fabryczna jest 
grubsza od warstwy klejącej taśmy, do uformowania 
gładkiego przejścia użyć można kitu Tapecoat Moldable 
Sealant lub taśmy uszczelniającej T-Tape.

 Taśma powinna zawsze kończyć się na dolnej stronie 
rurociągu, pomiędzy pozycjami 1. i 5. godziny. 

 Podczas nawijania taśmy na pion, rurociąg pionowy 
lub ukośny, postępuj zawsze z dołu do góry. 

Kontrola i próby systemu powłokowego 
 Kontrola wizualna: powierzchnia końcowa nie może 

posiadać wgłębień i zmarszczek. 

 Test iskrowy: użyj elektrody z uzwojoną sprężyną lub 
elektrody szczotkowej. 

Naprawy uszkodzonej powłoki 
antykorozyjnej 
Wszelkie uszkodzone i poluzowane izolacje muszą 

zostać usunięte. Jeśli podczas tego odsłonisz stalową 

powierzchnię rurociągu, musisz przygotować 
jego powierzchnię w sposób opisany w rozdziale 
„Przygotowanie powierzchni“. 

 Jeśli uszkodzony obszar jest wystarczająco głęboki, wypełnij 
powstałe wgłębienie kitem Tapecoat Moldable Sealant 
jeszcze przed owinięciem taśmą. 

Nawijaj taśmę z dostatecznym naciągiem i dociśnij ją, by 
się dostosowała i wypełniła nieregularne obszary podłoża. 

 Preferowaną metodą nawijania jest owinięcie taśmy wokół 
całego obwodu rury (spiralnie lub metodą „papierosową“), 
by został zasłonięty obszar wady, z nakładką na 
nieuszkodzoną warstwę co najmniej 100 mm. 

 Jeśli nie jest to możliwe, lub nie jest wymagane całkowite 
owinięcie, zastosować można metodę łaty. Naprawa izolacji 
powinna pokryć i otoczyć uszkodzony obszar z nakładką 
co najmniej 100 mm na nieuszkodzoną izolację 
we wszystkich kierunkach. Taśmę do tego rodzaju 
zastosowania można pociąć na poszczególne pasy, 
lub użyć wstępnie przygotowanych łat, jaką jest 
np. łata TapeCoat M65 Pad. 

Manipulacja, transport i magazynowanie 
Dbaj, by z rurą z nawiniętą ochroną taśmową obchodzono 

się w taki sposób, by zapobiec uszkodzeniu izolacji 
w trakcie manipulacji, transportu, magazynowania 
lub jej montażu. 

Wysięgniki, haki, wózki wysokiego podnoszenia, płozy oraz 
wszystkie inne urządzenia stosowane do manipulacji rurą 
z nawiniętą ochroną taśmową, muszą być wyściełane, 
by zapobiegać uszkodzeniu izolacji. Nie używaj łańcuchów 
i pasów stalowych. 

 Transportowane rury powinny być ułożone z dostateczną 
wyściółką lub wiórami, w celu ochrony izolacji rurociągu. 

Wskazówki dotyczące zasypu 
 Aby zapobiec uszkodzeniu powłoki antykorozyjnej, zastosuj 

sortowany materiał zasypowy bez ostrych kamyków 
i większych cząstek. Jeśli nie jest to możliwe, użyj siatki 
z ekstrudowanego polietylenu, polipropylenu lub innej 
stosownej ochrony mechanicznej. 

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla produktów 
standardowych. W razie jakichkolwiek specyfi cznych 
projektów lub niestandardowych zastosowań, skontaktuj 
się z przedstawicielem spółki Ortodroma.
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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

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


