
T rvale plastický tmel Serviwrap® Moulding 
Putty se používá na vyplnění ostrých 
přechodů, těžko přístupných míst a nerovností 

na potrubí nebo podzemních nádržích či jiných 
ocelových konstrukcích. Neobsahuje těkavé 
organické sloučeniny, aplikuje se za studena. 

Výhody 
Vynikající přilnavost – tmel Serviwrap Moulding Putty se 
nanáší na povrch ošetřený penetračním nátěrem Serviwrap 
Primer AB. Vyniká výbornou přilnavostí a zůstává na svém 
místě, aniž by se sesouval vlastní vahou či díky své 
konzistenci. 

Rychlost a jednoduchost – tmel Serviwrap Moulding 
Putty je navržen pro ruční hnětení a nanášení, jeho použití 
je rychlé a jednoduché. 

Kompatibilní povrchy 
Оcel, nerezová ocel, litina, barevné kovy 

Sintrovaný a extrudovaný polyetylen 

Polyuretan, polypropylen, páskové PVC a PE izolace 

Epoxidové povrchy, asfaltové a smolné izolace, beton 

Před nanesením tmelu by měl být chráněný povrch ošetřen 
penetračním nátěrem Serviwrap Primer AB. 

Balení  
V kartonech 25 kg, každý obvykle obsahuje 15 hranolů tmelu. 
Na objednávku lze dodat v plastových kyblících à 22,5 kg. 

Použití 
Trvale plastický tmel Serviwrap Moulding Putty doplňuje 
řadu antikorozních prvků systému Serviwrap. Používá se 
k zformování hladkých přechodů: 

armatury, příruby 

ventily, hrdla 

kloubové spoje 

šroubované spojky atd. 

Tmel poskytne vhodný profil pro obalení páskou Serviwrap. 
Pokud by se za pomoci tmelu nevytvořily hladké tvary 
vhodné k obalení, mohly by pod páskou zůstávat vzduchové 
kapsy obsahující vlhkost a způsobující korozi. 

Návod na použití 
Viz samostatný dokument Návod: Systém Serviwrap.  

Technické vlastnosti

Serviwrap® Moulding Putty AB 
Trvale plastický tmel

KATALOGOVÝ LIST

Výrobce 
Chase Protective Coatings Ltd., britský výrobce 
oblíbených pásek Serviwrap a dalších antikorozních 
materiálů, je součástí globální skupiny Chase Corporation. 

Výhradní zástupce a distributor ČR a SR 
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk 
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz 
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Vlastnosti Obvyklé hodnoty

Barva černá

Výplňový prostor 0,66 dm3/kg

Výplňová kapacita 1,5 kg/dm3

Aplikační teplota +5 až +50 °C

Provozní teplota −20 až +70 °C

Obsah těkavých organických 
sloučenin 0 g/m3

Balení 25 kg/karton

Penetrační nátěr Serviwrap Primer AB


