
TanKit®

Kompozitní opravný systém pro poškozené nádrže a tlakové nádoby

T anKit® je havarijní a dočasný kompozitní 
opravný systém pro nádrže a tlakové nádoby 
poškozené korozními vadami a mechanickým 

poškozením do velikosti otvoru 100 mm. Jedná 
se o předem připravené řešení pro obnovení 
původní integrity bez nutnosti odstávky 
v případech, kdy médium neuniká.
TanKit je kompozitní alternativa k výměně pomocí 
svařovaných záplat, plechů či dalšího příslušenství. 
TanKit je prověřený koncept, který poskytuje požadovanou 
pevnost k dočasnému zesílení poškozené nádrže 
nebo tlakové nádoby.

TanKit, důkladně testovaný laboratořemi třetích stran, 
je původním konceptem výrobce. Je to na mokro vrstvená 
kombinace ocelové desky svařované za studena, pásky 
Kevlar® o hmotnosti 400 g/m2 a keramikou vyztužené 
epoxidové pryskyřice. Toto specifi cké složení pryskyřice 
poskytuje vynikající protierozní a chemické vlastnosti. 
Epoxidová pryskyřice umožňuje vazbu a přenos zatížení 
celým kompozitním systémem. Obousměrně tkaný materiál 
z aramidových vláken s vysokou pevností poskytuje vyztužení 
v podélném i v obvodovém směru. I v případě průchozího 
defektu se médium drží uvnitř nádoby / nádrže díky nově 
vytvořenému kompozitnímu pouzdru.

Tento předpřipravený výrobek nevyžaduje další technické 
analýzy ani výpočty. Prodává se ve zkompletované sadě 
a lze jej použít pouze ve specifi ckých případech do průměru 
otvoru 100 mm. Pro větší otvory či tlaky média použijte složitější 
kalkulovaná řešení s materiálem ReinforceKit® Patch.

Správně nainstalovaný TanKit opraví zkorodované a průchozí 
vady, u vnějších vad i zastaví pokračující korozi.

Výhody
 Žádné složité výpočty, sada je připravena k použití

 Žádné zahřívání ani při instalaci, ani při vytvrzení

 Pokud nedochází k úniku, oprava je možná bez odstávky

 Systém pro opravy za studena 

 Cenově výhodná instalace

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

KATALOGOVÝ LIST

Použití
 Oprava průchozích vad až do velikosti 100 mm

  Průměr nádrže až 20 m

 Vnější i vnitřní koroze, trhliny

  U vnějších vad zastavuje korozi

 Instalace na souši, na moři, pod vodou

 Kompatibilní s většinou běžných tekutin a plynů

 Vhodné pro montážní a provozní teploty do 60 °C
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1 oprava = 1 sada TanKit

Obsahuje

Ocelová deska a epoxidový 
výplňový tmel F3X8

Pět záplat Kevlar®

a dvousložková pryskyřice R3X5
Příslušenství

Technické údaje: Pryskyřice

Název pryskyřice R3X5 

Typ keramická zesílená epoxidová dvousložková

Barva černá nebo šedá

Směšovací poměr, podle hmotnosti 6,8 : 1

Velikost balení 1,28 kg

Obsah pevných částí 100 %

Volné organické sloučeniny 0 %

Teplota pro skladování 15 až 32 °C

Doba použitelnosti 2 roky

Součásti systému TanKit
TanKit je předpřipravený produkt prodávaný v kompletní sadě včetně ocelové desky (120 mm × 120 mm), výplňového tmelu, 
pryskyřice, pěti kevlarových záplat (300 mm × 300 mm), krycí desky a soupravy s příslušenstvím.

Před instalací sady TanKit Po instalaci sady TanKit



Technické údaje: Vlákno

Technické, mechanické* a chemické vlastnosti: Kompozit

Druh vlákna aramidové, Kevlar® 49

Směr vláken směrem k ose nádrže 0°/90° (obvodový / podélný)

Typ vlákna tkaný typ

Pevnost v tahu 2,9 GPa

Modul v tahu 110 GPa

Hmotnost 400 g/m2

Vlastnost Hodnota Zkušební metoda
Procento vlákna dle objemu až 30 %

Tloušťka vrstvy 1 mm**

Množství vrstev 5

Hustota 1,52 g/cm3

Montážní teplota 10 až 60 °C

Provozní teplota −50 až 60 °C

Teplota skelného přechodu 90 °C – plné vytvrzení ASTM D7427

Pevnost v tahu v obvodovém směru 188 MPa ISO 527 / ASTM D3039

Pevnost v tahu v podélném směru 50 MPa ISO 527 nebo ASTM D3039

Modul pevnosti v tahu 
v obvodovém směru 29,6 GPa ISO 527 / ASTM D3039

Modul pevnosti v tahu 
v podélném směru 9 GPa ISO 527 / ASTM D3039

Poissonovo číslo 0,23 ISO 527 / ASTM D3039

Modul pevnosti ve smyku 3 GPa ASTM D5379

Pevnost ve smyku 18,3 MPa EN 1465 / ASTM D3165

Tvrdost pryskyřice Shore D 83 ISO 868 / ASTM D2583

Požadavek na tvrdost pryskyřice > 76 ISO 868 / ASTM D2584

Katodické odlupování schváleno ASTM G95

Odolnost vůči pH 3–12

Chemická odolnost Výborná***
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 * Hodnoty jsou uvedeny pro informaci a mohou se lišit v závislosti na okolí.
 ** Závisí na okolní teplotě a viskozitě.
 *** Další informace najdete v tabulce chemické odolnosti.



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. 

Návod k použití
Viz samostatný dokument Návod TanKit.

Vlastnosti sady TanKit
Protože je počet vrstev konstantní (vždy pět vrstev), souvisí vlastnosti nainstalované sady TanKit nejen s tlakem, průměrem 
a tloušťkou, ale také s rozměry defektu a jakostí oceli. TanKit byl důkladně testován s maximálním průměrem otvoru 100 mm. 
V grafu vidíte, zda je TanKit vhodný pro vaši aplikaci.
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Průměr nádrže [m] Průměr nádrže [m]

Únosnost sady TanKit pro standardní 
nádrže (do průměru 10 m)

Únosnost sady TanKit pro velké nádrže 
(průměr od 10 m do 20 m)

TanKit®

Kompozitní opravný systém pro poškozené nádrže a tlakové nádoby

otvor 5 mm

otvor 10 mm

otvor 20 mm

otvor 50 mm

otvor 100 mm

otvor 5 mm

otvor 10 mm

otvor 20 mm

otvor 50 mm

otvor 100 mm

Upozorňujeme, že toto řešení není v souladu s pravidly a normami ISO 24.817, ASME B31G a ASME PCC-2. Pokud máte zájem 
o řešení kompatibilní s těmito normami, použijte výrobek ReinforceKit Patch.

Doba vytvrzení po ukončení montáže:

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.

Dané hodnoty lze zkrátit ohřevem pomocí topných pásů. Hodnoty jsou uvedeny pouze jako indikativní.
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