NÁVOD

Uzavírací pásek CLH
Dvouvrstvý termoplastický uzávěr pro montáž smrštitelných manžet
Návod k použití
Používejte výhradně společně s návodem k montáži konkrétního typu smrštitelné manžety.
Příprava manžety

Instalace manžety
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Z manžety odstraňte počáteční část ochranné separační fólie a opatrně zahřejte spodní adhezní vrstvu
v délce přibližně 150 mm od okraje.

Svar a jeho okolí vyčistěte a předehřejte dle návodu ke konkrétní manžetě. Vyrovnejte manžetu nad
svarovým spojem tak, aby se místo překrytí manžety
nacházelo v úseku mezi polohou 10 a 14 hodin. Nahřátý konec manžety pevně přitiskněte adhezní vrstvou na potrubí a odstraňte zbývající ochrannou fólii.

Oviňte manžetu zlehka okolo potrubí, abyste přitom
dosáhli správného překryvu. V místě překryvu opatrně nahřejte oba konce manžety – vrchní stranu
spodního konce (1) a také adhezní stranu vrchního
konce manžety (2). Překryjte oba konce manžety
a vrchní přečnívající konec manžety pevně přitiskněte na spodní konec manžety a na potrubí.

Příprava povrchu

Předehřátí povrchu manžety

Předehřátí adhezní vrstvy uzávěru
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oblast
překrytí

Suchým hadrem očistěte oblast, kde má být uzávěr
instalován, tj. podél překryvu manžety.

oblast
překrytí

Před aplikací uzávěru lehce ohřejte oblast překrytí manžety tím, že budete pohybovat plamenem
ze strany na stranu.

Montáž uzavíracího pásku
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Nízkou až střední teplotou plamene rovnoměrně
předehřejte adhezní vrstvu uzávěru po celé jeho
délce, dokud se lepidlo neleskne. Celý povrch
uzávěru je nutno zahřívat pokud možno rovnoměrně.
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Uzávěr

Umístěte uzavírací pásek v místě překryvu manžety
a pevně jej přitiskněte. Uhlaďte jej rukou v rukavici,
od středu ke stranám, abyste zajistili dobrý kontakt
mezi uzávěrem a manžetou. Ujistěte se, že celá
plocha uzávěru je pevně přitisknuta k manžetě.

Jakmile je uzavírací pásek umístěn, ohřejte celý uzávěr středním plamenem. Rukou v rukavici jej přitlačte
tak, aby byl v kontaktu s manžetou v celé své ploše.

Mírnými pohyby vyhlaďte válečkem všechny záhyby
nebo vzduchové kapsy, a to od středu uzávěru směrem do stran. Namísto válečku můžete použít i ruku
v rukavici.

Uzavírací pásek CLH
Dvouvrstvý termoplastický uzávěr pro montáž smrštitelných manžet
Aplikace tavné tyčinky pro poškození až do velikosti 10 mm × 10 mm
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Širokými tahy plamene začněte smršťovat manžetu po celém obvodu svaru. S nahříváním začněte
ve středu manžety a poté postupujte směrem k jejím okrajům. Pokud se uzavírací pásek při smršťování zvedne, přitlačte jej rukou v rukavici, případně
válečkem.

Pokračujte v ohřevu od středu manžety směrem
k jednomu konci manžety, dokud není smršťování
úplně dokončeno (1). Stejným způsobem ohřejte
a smrštěte opačnou stranu manžety; postupujte
od středu k okraji (2). Smršťování je dokončeno, když
se lepidlo začíná ronit po okrajích manžety po celém
jejím obvodu (viz detail).

Jakmile je manžeta úplně smrštěná, znovu řádně
ohřejte uzavírací pásek po celé jeho délce, řádně jej
přitiskněte a uhlaďte válečkem nebo rukou v rukavici.

Doporučené šířky CLH uzávěrů pro různé použití
Pomocí níže uvedené tabulky vyberte správnou šířku uzávěru CLH pro konkrétní použití. Pokud byste měli zvláštní požadavky,
kontaktujte svého distributora, společnost Ortodroma.

Typ manžety

Smrštění

Rozměr potrubí [mm]

Šíře uzávěru CLH [mm]

Standardní manžeta CanusaWrap

30%

55-1 015

115

Standardní manžeta CanusaWrap

30%

> 1 015

150

Vysoce smrštitelná manžeta CanusaWrap

70%

55-610

115

Vysoce smrštitelná manžeta CanusaWrap

70%

> 610

150

Vysoce smrštitelná manžeta CanusaWrap

125%

55-280

115

Vysoce smrštitelná manžeta CanusaWrap

125%

> 280

150

Přeprava a skladování
Skladujte výrobky Canusa v suchých a odvětraných prostorách, abyste zachovali jejich optimální vlastnosti. Výrobky skladujte
a přepravujte v původním obalu, z dosahu přímého slunečního záření, chraňte před deštěm, sněhem, prachem a dalšími
nepříznivými vlivy prostředí. Vyhněte se dlouhodobému skladování při teplotách vyšších než 35 °C nebo nižších než –20 °C.
Tento návod slouží jako příručka pro standardní výrobky. Pro jakékoli speciﬁcké projekty či nestandardní aplikace kontaktujte
zástupce společnosti Ortodroma.

Výrobce

Výhradní zástupce a distributor

Od roku 1967 společnost Canusa - CPS vyvíjí a vyrábí speciální
povlaky určené pro antikorozní ochranu a utěsnění potrubních
spojů i dalších povrchů.
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