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

Instrukcja zastosowania
1. Przygotowanie powierzchni. Powierzchnia powinna
być możliwie najbardziej sucha i czysta. Oczyść ją co najmniej 
do stopnia czystości St. 2: drucianą szczotką usuń przed 
zastosowaniem wszelki luźny materiał, zanieczyszczenia 
oraz kamień wodny.

2. Powłoka gruntująca. Po oczyszczeniu, w razie potrzeby, 
nanieś pastę na bazie petrolatum Longwrap Paste, jako 
powłokę gruntującą. Na ogół pasta na bazie petrolatum 
Longwrap Paste używana jest tylko na oczyszczonej, 
chronionej powierzchni, która jest szorstka, nierówna lub 
znajduje się w surowym środowisku morskim. Można ją 
również zastosować, ze względu na jej dobre właściwości 
podczas profi lowania wokół małych łebków śrub lub innych 
wystających krawędzi, w celu osiągnięcia gładkiego profi lu 
przed owinięciem taśmą. Stosowana jest podobnie do kitu 
Longwrap LD Mastic do profi lowania większych armatur, 
trójników i innych akcesoriów. Longwrap Paste jest bardziej 
miękka od kitu i nie jest przewidziana do stosowania 
w grubszej warstwie. Nanieś co najmniej 0,1 mm pasty dłonią 
w rękawicy lub za pomocą narzędzi mechanicznych (szpachla, 
sztywny pędzel, itp.) na całą chronioną powierzchnię. 
Taśmę na bazie petrolatum Longwrap można stosować 
bezpośrednio po naniesieniu masy penetrującej.

3. Kit Longwrap LD Mastic do kolanek, trójników, 
kołnierzy i złączy rurowych. W razie potrzeby uformuj 
kit Longwrap LD Mastic ręcznie wokół armatur, w celu 
zapewnienia kontaktu z pastą Longwrap Paste lub 
konstrukcją. Kit nakładaj starannie, wypełnij szczeliny oraz 
ubytki i utwórz gładki profi l przed owinięciem izolowanej 
powierzchni bandażem na bazie petrolatum Longwrap.

4. Zastosowanie. Bandaż na bazie petrolatum Longwrap 
owijaj spiralnie z nawisem 25 mm lub 55%, o ile nie określono 
inaczej i unikaj tworzenia się pęcherzyków powietrza.

5. Dokończenie. Wygładzaj i naciskaj dostatecznie na 
powierzchnię bandażu w taki sposób, by zapewnić ścisłe 
przylgnięcie nawisów do siebie.

6. Ochrona zewnętrzna. Jeżeli użyjesz taśmy PVC 
Longwrap / Serviwrap Outerwrap, taśma na bazie 
petrolatum Longwrap będzie miała większą odporność 
mechaniczną i dielektryczną oraz zapewni większą 
ochronę przed promieniowaniem UV.

Przechowywanie
Bandaż na bazie petrolatum Longwrap należy 
przechowywać w oryginalnych pudłach kartonowych aż do 
momentu zaistnienia potrzeby jej zastosowania. Należy 
przechowywać w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym 
miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni 
słonecznych i innych istotnych źródeł ciepła. Temperatura 
nie powinna przekroczyć 35 °C. Zapasy magazynowe powinny 
być modyfi kowane zgodnie z zasadą „pierwsze weszło/
pierwsze wyszło”.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy
Karta charakterystyki zawierająca kompletne informacje jest 
do dyspozycji na życzenie.

System Longwrap®

Bandaż na bazie petrolatum
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