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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 obsługi
1. Powierzchnię rurociągu lub zbiornika należy dokładnie  
 oczyścić z rdzy i innych łusek, resztek lub zgorzeliny 
 ze spawania, jakichkolwiek innych zanieczyszczeń, kurzu,  
 tłuszczu lub oleju, itd. Należy dokładnie skontrolować
 stare rurociągi, ewentualną izolację fabryczną lub
 pierwotną, usunąć jej wszystkie luźne resztki aż do samej
 powierzchni chronionej, najlepiej za pomocą piaskowania
 lub szczotki stalowej. Dla osiągnięcia idealnych efektów  
 powierzchnię należy wypiaskować i przygotować ręcznie
 do stopnia czystości Sa 2½ lub St 2 zgodnie z EN ISO 8501-1.

2. Na oczyszczoną powierzchnię należy nanieść warstwę  
 podkładową Serviwrap Primer AB. Najlepiej nanosić ją 
 za pomocą płaskiego pędzla, szczotki lub wałka w cienkiej
  ale ciągłej warstwie, na oczyszczoną i doskonale   
 wysuszoną powierzchnię.

3. Przed aplikacją taśmy warstwa podkładowa musi być  
 zupełnie sucha (ok. 5 minut przy temperaturze około  
 20 ºC).

4. Trwała masa plastyczna Serviwrap Moulding Putty  
 wykorzystywana jest do wypełnienia trudno dostępnych  
 miejsc, jak na przykład kołnierze, w celu umożliwienia  
 aplikacji taśmy. Masę należy ugnieść między palcami 
 i nanosić palcami lub szpachelką na powierzchnię
 posiadającą warstwę podkładową. Kit należy wcisnąć 
 do szczerbin wokół śrub, wypełnić ostre rogi, wgłębienia
 itd., kit wygładzić w celu utworzenia powierzchni nadającej
 się do następującego owinięcia taśmą. 

5. W przypadku taśmy Serviwrap należy usunąć papier  
  separacyjny z pierwszych 20-25 cm taśmy. Taśmę należy
  przyłożyć stroną klejącą do rurociągu lub metalowego  

zbiornika i w owijać wokół rury lub zbiornika ruchem spiralnym.  
 Jednocześnie należy usuwać separacyjny pasek papierowy.

6. Taśmę należy owijać, jednocześnie delikatnie pociągając;  
 taśmę można w ten sposób łatwo dopasować do kształtu  
 podłoża. Jednocześnie należy przyciskać taśmę do rury  
 lub zbiornika.

7. Podczas owijania należy zachować wymagane podłużne  
 nakładanie się taśmy, minimum 2,5 cm; w przypadku  
 rur gazowych minimalne nakładanie się taśmy wynosi
  50%. Na końcu taśmy po nałożeniu min. 15 cm 
 na poprzednią warstwę należy kontynuować owijanie  
 kolejnej rolki taśmy.

8. W przypadku nakładania na starą lub fabryczną izolację  
 należy zachować co najmniej 15 cm nałożenia taśmy 
 na starą warstwę. Krawędź PE izolacji fabrycznej powinna  
 zostać przecięta pod kątem 15º–30º. 

9. Powierzchnię można opcjonalnie chronić zewnętrzną  
 taśmą ochronną Serviwrap Outerwrap – taśma 
 ta stosowana jest dla dodatkowej ochrony zewnętrznej,
 przykładowo w przypadku użycia taśmy na miejscach,
 które nie są zasypane piaskiem lub gruntem i/lub
 mogą być wystawione na działanie promieniowania
 ultrafi oletowego.

Przechowywanie
Taśmy Serviwrap R30A 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 
do/pierwsze z”.

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

System Serviwrap®

Antykorozyjne taśmy ochronne
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