
R ychlá, jednoduchá a cenově atraktivní oprava 
potrubí pod tlakem až 4 bar při aktivním úniku 
média, které nelze jinak odstavit. Po krátké 

opravě a vytvrzení tmelu je možno potrubí opět 
natlakovat a provozovat až do tlaku 8 bar. Varianta 
OrtoKit QuickFix HT (HT = High Temperature, tj. 
tepelně odolná) obsahuje odolnější výplňový tmel 
pro provozní teploty až do 220 °C. 

Určeno pro dimenze až DN400, nad DN400 a rozsáhlejší 
defekty kalkulace na vyžádání. Provedená oprava má 
krátkodobý/dočasný charakter. V případě potřeby lze 
snadno odstranit. Lze kombinovat s opravnými třmeny, 
C-panty, objímkami, dřevěnými kolíky a dalšími metodami. 

K opravě jsou použity dvousložkový tmel a silikonová 
samovulkanizační kompresní páska. Tmel je pomocí 
kompresní pásky vtlačen do defektu, kde slouží jako 
primární těsnící vrstva a náhrada chybějící části potrubí. 
Páska udržuje tmel na místě a poskytuje potřebnou 
tlakovou odolnost. Lze použít na potrubí z oceli, nerezové 
oceli, litiny, barevných kovů, plastů, PVC, gumy, skelných 
vláken, betonu, kameniny, keramiky atd., pro opravy 
netěsných svarů, závitových a dalších spojů. Zvláště 
vhodné pro opravy netěsných potrubí zemního plynu, vody, 
páry, kanalizace, ČOV a popraskaných litinových rozvodů, 
vhodné pro opravy čtvercových i kulatých trubek. Materiál 
opravy je chemicky inertní a netoxický.  

Tmel OrtoPutty Steel obsažený v sadě OrtoKit QuickFix je 
schválen pro kontakt s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 
Sb. laboratoří Labtech, s.r.o., protokol č. PSV 10/2021. 

Obsah sady 
Výplňový tmel OrtoPutty Steel (sada OrtoKit QuickFix) 
nebo OrtoPutty Titan (sada OrtoKit QuickFix HT) 

Kompresní silikonová samovulkanizační páska 
OrtoTape SS, tloušťka 1 mm 

Jednorázové rukavice 

Návod 

Oprava defektu na vnitřní straně polypropylenové tvarovky. 

Použití 
Nízkotlaké a středotlaké rozvody zemního plynu  

Ocelárny a metalurgické provozy: parní, vodovodní, 
kalová a odpadní potrubí 

Petrochemické a chemické provozy: opravy flér 
a potrubí s hořlavými materiály bez použití nástrojů – 
ropa, olej, benzín, plyn, voda 

Elektrárny: systémy pro přepravu popela a práškového 
paliva, rozvody chladicí vody 

Výrobní provozy: utěsnění netěsností v rozvodech 
vody, vzduchu, ropných produktů, chladicího média 

Porézní potrubí: zpevňuje a utěsňuje potrubí 
s průsakem média v důsledku vnitřní koroze 

Ocelové konstrukce, těžební plošiny a lodě: opravy 
rozvodů paliva, ropy, vody a odpadů 

Domácnosti, údržba zařízení, čistírny odpadních vod 

Parní rozvody, horká voda 

Výhody 
Rychlá, snadná a levná oprava, hotovo v jednotkách 
minut 

Umožní další provozování potrubí bez odstávky potrubí 

Aplikovatelné na rovné úseky, kolena, ohyby, T-kusy, 
závity a další nepravidelné tvary 

Použití do DN400 a více, teplotní rozsah do 220 °C 

Opravy pod tlakem do 4 bar či odtlakovaného potrubí 
do provozního tlaku 8 bar

OrtoKit QuickFix / QuickFix HT 
Sady pro rychlé opravy netěsností potrubí pod tlakem

KATALOGOVÝ LIST



Technické údaje (20 °C, relativní vlhkost 60%) 

* v závislosti na teplotě potrubí a okolí 

Velikosti balení 
Pro průchozí defekt do 5 mm při aktivním tlaku 4 bar 
a max. provozním tlaku 5 bar 

Skladování 
Sady OrtoFix Quick musí být skladovány neotevřené 
v originálním plastovém obalu, v chladu a suchu. 
Při dodržení těchto podmínek bude použitelnost sady 
nejméně 36 měsíců od data výroby. 

Návod k použití 
Viz samostatné dokumenty Návod OrtoKit QuickFix 
a Návod OrtoKit QuickFix HT. 

Ochrana zdraví a bezpečnost práce 
Použijte elastické rukavice, abyste zabránili zbytečnému 
kontaktu pokožky s nevytvrzeným výplňovým tmelem. 
Při práci na provozovaném potrubí dodržujte bezpečnostní 
opatření, abyste se nevystavili unikajícímu médiu. Další 
informace o zdraví a bezpečnosti najdete v bezpečnostních 
listech.

Výrobce a distributor pro ČR a SR 
Ortodroma, s.r.o. se zabývá antikorozní ochranou 
a materiály pro opravy potrubí již od roku 2007. Od roku 
2019 vyvíjí originální řešení pro zajištění integrity potrubí. 

Kontakt 
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk 
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz 

OrtoKit QuickFix / QuickFix HT 
Sady pro rychlé opravy netěsností potrubí pod tlakem

Vlastnost sada QuickFix sada QuickFix HT

Použitý výplňový tmel OrtoPutty Steel (standardní tmel) OrtoPutty Titan (pro vyšší teploty)

Doba pro zpracování tmelu 3 minuty * 20 minut *

Počáteční doba vytvrzování 7 - 10 minut * cca 90 minut *

Úplné vytvrzení tmelu cca 60 minut * max. 72 hodin *

Tvrdost vytvrzeného tmelu podle Shore D 80 80

Tvrdost silikonové pásky podle Shore D 55

Instalační teplota > 0 °C, pro instalaci při nižších teplotách viz poznámky v Návodu

Maximální provozní teplota dlouhodobě 130 °C dlouhodobě 220 °C

Tlaková odolnost max. 8 bar, v závislosti na průměru potrubí a charakteru defektu

Chemická odolnost aceton, amoniak, benzen, benzín, ethylalkohol, čpavek, kyselina sírová (30%), 
kyselina octová, kyselina boritá, metanol, minerální destiláty, toluen, petrolej, 

peroxid vodíku, rozpouštědla, ředidla, motorová nafta, kyselina chlorovodíková, 
ethylenglykol, voda, ropa, xylen, hydraulický olej (zkušební doba 40 dnů)

Vnější 
průměr 
potrubí

Sada QF Sada 
QF HT

Rozměr silikonové 
kompresní pásky

15 - 70 mm QF 70 QF 70 HT 25 mm × 2 m × 1 mm

71 - 150 mm QF 150 QF 150 HT 50 mm × 4 m × 1 mm

151 - 200 mm QF 200 QF 200 HT 50 mm × 5,5 m × 1 mm

201 - 400 mm QF 400 QF 400 HT 50 mm × 11 m × 1 mm

> 401 mm QF 400+ QF 400+ HT na vyžádání
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