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Producent
Royston, amerykański producent specjalizowanych materiałów 
do ochrony przewodów rurowych, zaworów, regulatorów, ochraniaczy, 
złączy, metali, betonu i drewna, jest członkiem globalnej grupy 
Chase Corporation.

Instrukcja zastosowania

Przygotowanie powierzchni
Usuń wszelkie ślady rdzy, pyłu, resztek ziemi, wilgoci, 
oleju, zgorzelin i zanieczyszczeń zarówno ze stalowej 
powierzchni, jak również z izolacji fabrycznej w miejscach, 
gdzie umieszczony zostanie Handy Cap. Przewody rurowe 
najlepiej oczyścić za pomocą czyszczenia strumieniowo-
ściernego lub szczotki stalowej do stopnia czystości 
Sa 2½ lub St 2 zgodnie z EN ISO 8501-1. Powierzchnia 
przed nakładaniem musi być sucha. Wstępne podgrzanie 
powierzchni do ok. 50 °C wysuszy ją i zwiększy przyczepność. 
W trakcie ewentualnego podgrzewania wstępnego utrzymuj 
palnik w ruchu, by nie uszkodzić istniejącej powłoki.

Powłoka gruntowa
Nałóż powłokę penetrującą Royston Roybond 747 lub 
Roybond 747 Aerosol, ewentualnie Tapecoat Omniprime
w warstwie o grubości 0,1 mm. Pozostaw do zaschnięcia 
w taki sposób, by była sucha w dotyku (ok. 5 minut 
w zależności od wilgotności i temperatury). Jeśli powłoka 
gruntowa nie jest pożądana lub dozwolona, rozważ 
zastosowanie wariantu materiału Handy Cap IP z powłoką 
penetrującą zintegrowaną w warstwie klejącej.

Zastosowanie
Usuń papier oddzielający. Jeśli używasz Handy Capu na 
przewodzie rurowym małej średnicy, wygnij folię plastikową 
do wewnątrz w miejscach, gdzie tworzą się zęby. Połóż Handy 
Cap na miejscu przypawania przewodu w taki sposób, by 
tunel przeznaczony dla kabla zakrywał ten kabel. Mocno 
naciskając, dociśnij kapturek do miejsca przypawania. 
Delikatnie podnieś i odciągnij przewód od przewodu 
rurowego i wciśnij czarną gumową masę pod przewód 
w taki sposób, by przewód został kompletnie uszczelniony. 
Przyciśnij kable z powrotem do przewodu rurowego i dociśnij 
mocno część elastomeryczną po całej powierzchni do 
przewodu rurowego. Jeśli kapturek Handy Cap przesłoni całą 
powierzchnię odsłoniętej stali, nie będzie potrzebna żadna 
inna ochrona. Miejsca z niechronioną powierzchnią stalową 
należy osłonić stosowną taśmą, ewent. kitem i taśmą.

Kolejne działania
Jeśli powierzchnia z założonym kapturkiem Handy Cap 
chroniona jest inną taśmą lub inną stosowną ochroną, usuń 
cienkie taśmy plastikowe folii oddzielającej na wierzchołku 
kapturka Handy Cap, co zapewni maksymalną możliwą 
ochronę przed przenikaniem wody i wilgoci.

Handy Cap®

Kapturek antykorozyjny do ochrony przypawania przewodów
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Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy
Karta charakterystyki zawierająca kompletne informacje jest 
do dyspozycji na życzenie.


