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NÁVOD

2. Umístění polohovače na potrubí
 Vyčistěte potrubí.

  Vyvarujte se otřepů nebo ostrých hran okolo místa
úniku.

 Vycentrujte otvor mezi hroty třech šipek.

 Zaklapněte obě magnetické „ucha“ polohovače.

 Zkontrolujte správné vycentrování.

  Nakreslete čáru na každou stranu rámu umístěného 
na zadní straně polohovače.

  Odstraňte středicí část polohovače a položte 
ji na trubku, pod polohovač.

Použité materiály:
- osobní ochranné prostředky
- pilník
- ředidlo a hadr
- bílý značkovač

1. Polohovač StopKit®

 Magnetický polohovač, první část (1)

 Magnetický polohovač, druhá část (2)

 Odnímatelná středicí část (3) 
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3. Nasazení StopKitu na potrubí
 Nejprve zasuňte šrouby do vstupní tyče.

Pozor! Hlavy šroubů a podložky musí být v kontaktu 
s plochými místy vstupní tyče. 

4. Vložení pojistných podložek
  Vložte pojistné podložky pouze do dvou posledních 

šroubů.

 Utáhněte šrouby na závitové tyči.

5. Umístění StopKitu
  Od průměru potrubí 250 mm je StopKit složen 

z několika popruhů.

 Vycentrujte gumovou záplatu na nejmenší popruh.

  Umístěte StopKit vedle netěsnosti a jemně jej 
utáhněte, abyste jej mohli i nadále posouvat.

  Posuňte StopKit přes netěsnost a zasuňte záplatu 
do zářezů polohovače.

Použité materiály:
- osobní ochranné prostředky
- nástroj pro utažení (inbus H8)
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6. Nasazení druhého polohovače
  Gumová záplata musí být dokonale vystředěna 

na netěsnosti.

  Nastavte druhý polohovač vedle gumové záplaty 
a přisuňte jej tak, aby se dotýkaly, zasuňte záplatu 
do zářezů polohovače.

 Zaklapněte obě magnetické „ucha“ polohovače.

 Nakreslete čáru na každou stranu rámu.

Použité materiály:
- osobní ochranné prostředky
- bílý značkovač

7. Utěsnění úniku
  Střídavě utahujte pravý a levý šroub, aby byly obě tyče 

rovnoběžné.

  Opakujte, dokud točivý moment nedosáhne 40 Nm 
pro oba šrouby.

 Utahujte až do 40 Nm.

 Zašroubujte antivibrační matice.

 Po 30 minutách zkontrolujte dotažení na 40 Nm.

Použité materiály:
- osobní ochranné prostředky
- kalibrovaná momentová ráčna (H8)



Výhradní zástupce a distributor pro ČR a SR
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

Výrobce
3X Engineering se sídlem v Monaku je lídrem ve vývoji originálních 
kompozitních řešení pro opravy, zesílení a rehabilitace potrubí, 
která se používají po celém světě již od roku 1990. 
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Potřebné nástroje
Pro instalaci StopKit budete potřebovat tyto nástroje:
 značkovač
 pilník
 ředidlo a hadr
 nástroj pro utažení (inbus H8)
 kalibrovaná momentová ráčna (H8)

Montáž
Montáž musí provádět pouze školení montážní pracovníci 
certifi kovaní výrobcem či distributorem, kteří jediní mohou 
zajistit shodu s průmyslovými normami. Kontaktujte 
společnost Ortodroma pro vyškolení montážních 
pracovníků a vystavení příslušného osvědčení. 

Použití
StopKit je určen pouze pro jedno použití, nepoužívejte jej, 
pokud je obal otevřený nebo byl StopKit již jednou použit.

Skladovatelnost
Pět let od data výroby uvedeného na obalu (dd/mm/rr).

Bezpečnost práce
Každý pracovník by si měl před započetím práce přečíst 
bezpečnostní listy použitých materiálů i návody k použití 
a porozumět jim. Před započetím prací posuďte možná rizika 
a opatření pro zajištění bezpečnosti montážních pracovníků 
a instalace (teplota potrubí, zasažení tekutinami či plynem, 
znečištění životního prostředí, ...). Zajistěte, aby pracovníci 
použili vhodné osobní ochranné prostředky v souladu 
s vyhodnocením rizik (chemický ochranný oděv, obličejový 
štít, rukavice odolné proti chemikáliím nebo žáru atd.).

Vyloučení zodpovědnosti
Výrobce a distributor, podle svých nejlepších znalostí 
a zkušeností k datu vydání, vynaložili veškeré přiměřené úsilí 
k tomu, aby informace a doporučení uvedená v příslušném 
katalogovém listu a tomto návodu byly pravdivé a přesné. 
Vzhledem k neustálému vylepšování výrobků se však tyto 
informace mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Katalogový list a tento návod zaručují kvalitu tohoto výrobku 
při použití podle pokynů. Uživatel určí vhodnost výrobku 
pro použití a přebírá veškerá rizika.

8. Odstranění polohovače
 Složte obě „ucha“ obou polohovačů.

 Odstaňte polohovače jejich vytažením.

Použité materiály:
- osobní ochranné prostředky
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