
ReinforceKit® 4D
Kompozitní opravný systém pro vyztužení a rehabilitaci potrubí

R einforceKit® 4D je pokročilý trvalý kompozitní 
opravný systém pro potrubí, která jsou 
poškozena korozí či mechanicky. Je navržen 

tak, aby obnovil původní integritu potrubí 
bez nutnosti odstávky, brání další korozi a poškození.
Je nekovovou alternativou ke kovovým svorkám 
a svařovaným rukávům či výřezu a výměně trubky. 
Jedna z variant výrobku je určena k ošetření vnitřní 
koroze, neboť vyztuží poškozený úsek potrubí 
i v případě dalšího šíření vnitřní koroze, jež bez 
ošetření může vést až k úplné ztrátě tloušťky stěny.

Původní koncept opravného materiálu je kombinace pásky 
z kevlarové pleteniny a speciální epoxidové pryskyřice. 
Obousměrně tkaná tkanina z aramidových vláken 
s extrémně vysokou pevností poskytuje výztuhu 
v obvodovém i podélném směru. Epoxidová pryskyřice 
umožňuje vazbu a přenos zatížení celým kompozitním 
systémem. ReinforceKit 4D (zkráceně R4D) byl důkladně 
testován akreditovanými zkušebními laboratořemi a je 
prověřeným systémem, který poskytuje požadovanou 
výztuhu podle norem ISO 24.817, ASME PCC-2 a ASME B31G.

ReinforceKit 4D je systém pro mokrou pokládku, tkanina 
impregnovaná epoxidovou pryskyřicí se spirálovitě navíjí 
okolo potrubí, čímž zvýší mechanickou odolnost poškozené 
části potrubí. Na základě přesné analýzy, do které vstupují 
parametry, jako jsou tlak v potrubí, teploty média a okolí, 
rozměry a tvar potrubí, tloušťka stěny, hloubka a velikost 
defektu, třída oceli a umístění potrubí, atd., je pomocí 
vlastního softwaru výrobce stanoven návrh opravy, počet 
vrstev a materiálové požadavky tak, aby řešení splňovalo 
požadavky provozovatele potrubí a výše uvedené normy.

Varianta výrobku R4D-EC je určena pro ošetření vnějšího 
poškození, typicky působením vnější koroze. Její varianty 
R4D-ECHT, resp. R4D-ECTHT jsou vhodné pro vysoké 
provozní teploty do 110 °C, resp. 130 °C. Varianta výrobku 
R4D-IC je určena pro ošetření vnějšího i vnitřního poškození 
a úniků, zejména v důsledku vnitřní koroze. Varianta 
R4D-HT+ je vhodná pro vysoké teploty do 150 °C, 
a to i v případě průchozích defektů, kdy je médium 
zapouzdřeno uvnitř potrubí rukávem z kompozitního 
materiálu. Varianta R4D-S je určena pro ošetření 
vnějšího i vnitřního poškození potrubí pod vodou.

KATALOGOVÝ LIST

Výhody
 Opravy bez nutnosti odstávky (kromě úniků)

  Přizpůsobí se jakémukoli tvaru včetně svarů, ohybů, 
T-kusů

  Vynikající ochrana proti oděru, vynikající chemické 
vlastnosti

  Bez nutnosti práce za horka, bez zahřívání a následného 
vytvrzení

  Pro R4D-ECHT, R4D-ECTHT, R4D-HT+ není nutné 
dodatečné vytvrzování, pokud je teplota potrubí > 70 °C.

 Žádné omezení tlaku

 Nevodivá oprava, vynikající chemická odolnost

 Žádné další namáhání zkorodovaného potrubí

 Trvalé opravy (s výjimkou vnitřní koroze)

 Bezpečná manipulace s kevlarovou tkaninou

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

  Snadná manipulace, jednoduchá montáž, méně  
potř ebného vybavení 

 Plná technická a projektová podpora ze strany výrobce

 Soulad s normami ISO 24.817, ASME PCC-2, ASME B31G
Návod k použití
Další informace včetně velikosti balení viz samostatný 
dokument Návod ReinforceKit 4D.



Technické údaje

Pryskyřice R4D-EC R4D-ECHT R4D-ECTHT R4D-IC R4D-HT+ R4D-S

Druh pryskyřice R3X1060 R3X1080 R3X1660 R3X5 R3XHT+ R3X1050S

Typ keramická zesílená epoxidová dvousložková

Barva černá černá průhledná 
žlutá

černá nebo 
šedá šedá černá

Směšovací poměr, podle hmotnosti 2 : 1 4,66 : 1 3,37 : 1 6,8 : 1 8,4 : 1 1 : 1,9

Velikost balení 1,7 kg 1,7 kg 1,25 kg 1,28 kg 1,5 kg 2,0 kg

Obsah pevných částí 100 %

Volné organické sloučeniny 0 %

Teplota pro skladování 15 až 32 °C

Doba použitelnosti 2 roky

ReinforceKit® 4D
Kompozitní opravný systém pro vyztužení a rehabilitaci potrubí

Použití
 Oprava a vyztužení potrubí

 Opravy svarů, netěsností, úniků, po sabotáži

  Opravy důlků, vrypů, škrábanců, vrásek, prasklin 
a podélných spár

  Opravy př i zhoršení stavu vč etně  podkorodování, úbytku 
stě ny, dů lkové koroze, prasklin 

  Všechny geometrie potrubí včetně kolen, ohybů, armatur, 
závitů, spojek a T-kusů

 Všechny průměry potrubí

 Vysokotlaká potrubí

 Velký rozsah provozních teplot (−50 až 150 °C)

  Potrubí s plyny, vodou, oleji a ropnými produkty, párou, 
chemikáliemi atd.

 Potrubí na souši, na moři i pod vodou

Při působení vnější koroze lze opravovat zejména důlky, 
vrypy, svary, mechanické poškození, sabotáž. Varianty 
systému (R4D-EC, ECT, ECTHT).

Při působení vnitřní koroze a při současném působení 
vnitřní i vnější koroze lze opravovat vady potrubí jako 
např. dírky, úniky, průchozí vady, vady stěn, praskliny, 
netěsnosti (pokud byly zastaveny před montáží kompozitu), 
silné otěry, oděry, erozi, potenciální celkovou ztrátu tloušťky 
stěny (varianty systému R4D-IC, HT+). Opravy postupujících 
defektů jsou vždy považovány za dočasné.

Vlákno

Typ vlákna aramidové, Kevlar® 49

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

Typ vlákna tkaný typ

Pevnost v tahu 2,9 GPa

Modul v tahu 110 GPa

Hmotnost 400 g/m2
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Kompozit R4D-EC R4D-ECHT R4D-ECTHT R4D-IC R4D-HT+ R4D-S

Primární použití kompozitu vnější koroze, promáčknutí, 
mechanické poškození

vnitřní koroze, potenciální 
ztráta stěny, netěsnosti

koroze 
pod vodou, 
stoupačky

Teploty obvyklé vysoké velmi vysoké obvyklé vysoké obvyklé nad 
nulou

Oblast použití na vzduchu pod vodou

Procento vlákna dle objemu až 30 %

Tloušťka vrstvy 0,75 mm* 0,77 mm* 0,76 mm* 1,0 mm* 1,0 mm* 1,1 mm*

Tloušťka laminátu minimální počet vrstev = 4**

Hustota 1,25 g/cm3 1,25 g/cm3 1,15 g/cm3 1,52 g/cm3 1,52 g/cm3 1,52 g/cm3

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, 
užijte  topné 

zařízení

10 až 60 °C

40 až 90 °C, 
při teplotě 

trubky < 40 °C, 
užijte  topné 

zařízení

10 až 50 °C

Provozní teplota −50 až 55 °C −50 až 
110 °C***

−50 až 
130 °C*** −50 až 60 °C −50 až

150 °C*** 5 až 50 °C

Teplota skelného přechodu 
(zkušební metoda 
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

70 °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.



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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Doba vytvrzení po ukončení montáže

R4D-EC, R4D-IC, R4D-S 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.

R4D-ECHT 70 °C 110 °C R4D-ECTHT 70 °C 130 °C

Lehké zatížení 24 hod. 5 hod. Lehké zatížení 36 hod. 5 hod.

Plné zatížení 24 hod. 5 hod. Plné zatížení 36 hod. 5 hod.

R4D-HT+ 40 °C 60 °C

Lehké zatížení 2 dny 22 hod.

Plné zatížení 4 dny 44 hod.

Uváděné hodnoty 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.

Mechanické a chemické vlastnosti*

Kompozit R4D-EC R4D-ECHT R4D-ECTHT R4D-IC R4D-HT+ R4D-S Zkušební metoda
Pevnost v tahu 
v obvodovém směru 447 MPa 458 MPa 432 MPa 420 MPa 344 MPa 269 MPa ISO 527 / 

ASTM D3039
Pevnost v tahu 
v podélném směru 132 MPa 112 MPa 90 MPa 106 MPa 127 MPa 93 MPa ISO 527 /

ASTM D3039
Modul pevnosti v tahu 
v obvodovém směru 32,8 GPa 31,8 GPa 32,9 GPa 29,6 GPa 26,9 GPa 22,9 GPa ISO 527 / 

ASTM D3039
Modul pevnosti v tahu 
v podélném směru 8,8 GPa 7,9 GPa 7,7 GPa 9,0 GPa 8,3 GPa 7,8 GPa ISO 527 / 

ASTM D3039

Poissonovo číslo 0,23 0,30 0,39 0,41 0,26 0,17 ISO 527 / 
ASTM D3039

Modul pevnosti ve smyku 0,78 GPa 1,1 GPa 1,15 GPa 1,65 GPa 1,35 GPa 0,87 GPa ASTM D5379

Pevnost ve smyku 18 MPa 15 MPa 13 MPa 13,5 MPa 9,1 MPa 11 MPa EN 1465 / 
ASTM D3165

Tvrdost pryskyřice Shore D 78 80 79 83 87 81 ISO 868 / 
ASTM D2583

Požadavek na tvrdost pryskyřice > 71 > 73 > 73 > 76 > 81 > 74 ISO 868 / 
ASTM D2584

Katodické odlupování vyhovuje ASTM G95

Únavový test 
(závislý na defektu) ** > 30 000 cyklů

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

Chemická odolnost Výborná***

Výborná po 
následném 
vytvrzení při 

95 °C po dobu 
12 hodin*

Výborná***

 *  Hodnoty jsou uvedeny pro informaci a mohou se lišit v závislosti na okolí. 
 **  Se 40–80 % maximálního povoleného provozního tlaku, se 70 % ztrátou tloušťky stěny.
 *** Další informace viz samostatný dokument Tabulka chemické odolnosti.
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