
ReinforceKit® Patch
Kompozitní opravná záplata pro poškozené nádrže a tlakové nádoby

R einforceKit® Patch je vyspělý trvalý 
kompozitní opravný systém pro nádrže 
a tlakové nádoby poškozené korozními vadami 

a/nebo mechanicky. Systém ReinforceKit Patch je 
navržen tak, aby obnovil původní celistvost nádrže 
bez jejího odstavení, pokud již nedošlo k aktivnímu 
úniku. Je to kompozitní alternativa k výměně 
pomocí svařovaných záplat, plechů či dalšího 
příslušenství. ReinforceKit Patch, důkladně testovaný 
laboratořemi třetích stran, je původním konceptem 
výrobce a poskytuje požadovanou pevnost podle 
mezinárodních norem ISO 24.817, ASME PCC-2 
a ASME B31G.
ReinforceKit Patch je kombinací záplaty z kevlarové tkaniny 
a přesně stanovené epoxidové pryskyřice. Obousměrně 
tkaný materiál z aramidových vláken s vysokou pevností 
poskytuje vyztužení v podélném i obvodovém směru. 
Epoxidová pryskyřice umožňuje vazbu a přenos zatížení 
celým kompozitním systémem. Opravný systém se vrství 
za mokra z několika kevlarových záplat. Jejich počet je 
stanoven přesným výpočtem a odvíjí se od tlaku působícího 
v nádrži, provozních teplot, průměru nádrže, tloušťky stěny, 
a také od hloubky a velikosti defektu a třídy oceli. Požadavky 
na konstrukci opravy a použitý materiál jsou kalkulovány 
za použití unikátního softwaru výrobce podle výše 
zmíněných mezinárodních norem.

Výhody
 Opravy bez nutnosti odstávky (kromě úniků)

 Trvalá oprava vnějších vad (až 20 let)

 Přizpůsobí se všem konstrukcím a velikostem nádrže

 Kompatibilní s většinou běžných tekutin a plynů

 Vynikající chemická odolnost

 Bez omezení tlaku a velikosti defektu

 Žádné další namáhání zkorodovaných nádrží

 Bezpečná manipulace s kevlarovou tkaninou

 Bez nutnosti práce za horka, bez zahřívání

 Garantovaný původ kevlarové tkaniny (jediný výrobce 
na světě, DuPont)

 Plná technická a projektová podpora ze strany výrobce

 Soulad s normami ISO 24.817, ASME PCC-2, ASME B31G

KATALOGOVÝ LIST

Použití
 Opravy míst s vnější či vnitřní korozí

 Opravy důlků, vrypů a netěsností

  Defekty svarů

  Mechanická poškození

  Dírky, trhliny a průchozí vady

 Vady způsobené otěrem, oděrem a erozí

  Opravy úniků (pokud byly zastaveny před aplikací 
kompozitu)

  Vhodné pro provozní teploty −50 až 150 °C 

ReinforceKit Patch se doporučuje pro opravy a zesílení 
nádrží a tlakových nádob, které mají provozní teplotu 
−50 až 150 °C, jsou vystaveny vnější či vnitřní korozi, 
promáčknutí, mechanickému poškození či netěsnostem. 
Systém obnovuje integritu nádrže a zabraňuje dalšímu 
zhoršování stavu. Kompozitní záplata je vyrobena 
z kevlarové tkaniny o hmotnosti 400 g/m2 a epoxidové 
pryskyřice vyztužené keramikou. Toto specifi cké složení 
pryskyřice poskytuje dobré vlastnosti proti oděru a vynikající 
chemickou odolnost. Počet záplat a jejich typ a rozměry, 
stejně jako typ a množství pryskyřice závisí na konkrétním 
defektu.



Technické údaje: 
Pryskyřice RP-EC RP-ECHT RP-ECTHT RP-IC RP-HT+

Název R3X1060 R3X1080 R3X1660 R3X5 R3XHT+

Typ keramická zesílená epoxidová dvousložková

Barva černá černá průhledná žlutá černá nebo šedá šedá

Směšovací poměr, podle hmotnosti 2 : 1 4,66 : 1 3,37 : 1 6,8 : 1 8,4 : 1

Velikost balení 1,7 kg 1,7 kg 1,25 kg 1,28 kg 1,5 kg

Obsah pevných částí 100 %

Volné organické sloučeniny 0 %

Teplota pro skladování 15 až 32 °C

Doba použitelnosti 2 roky
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Vlákno RP-EC RP-ECHT RP-ECTHT RP-IC RP-HT+

Druh vlákna aramidové, Kevlar® 49

Směry vláken směrem k ose potrubí 0°/90° (obvodový / podélný)

Typ vlákna tkaný typ

Pevnost v tahu 2,9 GPa

Modul v tahu 110 GPa

Hmotnost 320 g/m2

Kompozit RP-EC RP-ECHT RP-ECTHT RP-IC RP-HT+

Procento vlákna dle objemu až 30 %

Tloušťka vrstvy 0,82 mm* 0,80 mm* 0,82 mm* 1,0 mm* 0,95 mm*

Tloušťka laminátu minimální počet vrstev = 3**

Montážní teplota 10 až 55 °C

70 až 110 °C, 
při teplotě trubky 

< 70 °C užijte 
topné zařízení

70 až 130 °C, 
při teplotě trubky 
< 70 °C, použijte  
topné zařízení

10 až 60 °C

40 až 90 °C, 
při teplotě trubky 
< 40 °C, použijte  
topné zařízení

Provozní teplota −50 až 55 °C −50 až 110 °C*** −50 až 130 °C*** −50 až 60 °C −50 až 150 °C***

Teplota skelného přechodu
(ASTM D7427)

75 °C – plné 
vytvrzení

130 °C – 
plné vytvrzení 
s následným 

tvrzením

150 °C – 
plné vytvrzení 
s následným 

tvrzením

90 °C – 
plné vytvrzení 
s následným 

tvrzením

170 °C – 
plné vytvrzení 
s následným 

tvrzením

 * Závisí na okolní teplotě a viskozitě.
 ** Hodnota je uvedena pouze pro informaci, přesnou hodnotu je nutno stanovit výpočty dle používaných norem.
 *** Pokud je rozdíl mezi montážní a provozní teplotou > 100 °C, může být ovlivněna integrita opravy.
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Mechanické a chemické vlastnosti*

RP-EC RP-ECHT RP-ECTHT RP-IC RP-HT+ Zkušební metoda

Pevnost v tahu 
v obvodovém směru 264 MPa 247 MPa 205 MPa 198 MPa 186 MPa ISO 527 /

ASTM D3039
Pevnost v tahu 
v podélném směru 280 MPa 262 MPa 220 MPa 208 MPa 178 MPa ISO 527 /

ASTM D3039
Modul pevnosti v tahu 
v obvodovém směru 16,4 GPa 16,5 GPa 16,7 GPa 17,2 GPa 15,4 GPa ISO 527 / 

ASTM D3039
Modul pevnosti v tahu 
v podélném směru 15,7 GPa 17,1 GPa 16 GPa 18,7 GPa 15,9 GPa ISO 527 / 

ASTM D3039

Poissonovo číslo 0,08 0,10 0,10 0,14 0,12 ISO 527 / 
ASTM D3039

Modul pevnosti ve smyku 0,78 GPa 1,1 GPa 1,15 GPa 1,65 GPa 1,35 GPa ASTM D5379

Pevnost ve smyku 18 MPa 14,7 MPa 13 MPa 18,3 MPa 9,1 MPa EN 1465 /
ASTM D3165

Tvrdost pryskyřice Shore D 78 80 79 83 87 ISO 868 / 
ASTM D2583

Požadavek na tvrdost 
pryskyřice > 71 > 73 > 73 > 76 > 81 ISO 868 / 

ASTM D2584

Katodické odlupování vyhovuje ASTM G95

Odolnost vůči pH 3–12 3–12 3–12 3–12 2–12

Chemická odolnost Výborná**

Výborná po 
následném 
vytvrzení při 

95 °C po dobu 
12 hodin**

 * Hodnoty jsou uvedeny pro informaci a mohou se lišit v závislosti na okolí. 
 ** Další informace viz samostatný dokument Tabulka chemické odolnosti.

Stav před použitím záplaty ReinforceKit Patch Stav po použití záplaty ReinforceKit Patch
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Doba vytvrzení po ukončení montáže

RP-EC, RP-IC 10 °C 16 °C 25 °C 28 °C 32 °C

Lehké zatížení 4 dny 36 hod. 30 hod. 24 hod. 22 hod.

Plné zatížení 7 dnů 72 hod. 60 hod. 48 hod. 44 hod.

RP-ECHT 70 °C 110 °C

Lehké zatížení 24 hod. 5 hod.

Plné zatížení 36 hod. 10 hod.

RP-ECTHT 70 °C 130 °C

Lehké zatížení 36 hod. 5 hod.

Plné zatížení 72 hod. 10 hod.

RP-HT+ 40 °C 60 °C

Lehké zatížení 2 dny 22 hod.

Plné zatížení 4 dny 44 hod.

Uváděné časové údaje lze zkrátit ohřevem pomocí 
topných pásů. V případě odstávky potrubí je nutné 
kompozit dodatečně vytvrdit při teplotě vyšší nebo 
rovné provozní teplotě. Hodnoty jsou uvedeny pouze 
jako indikativní.

Návod k použití
Další informace viz samostatný dokument Návod ReinforceKit Patch.
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