
Vnější ochranná páska Serviwrap® 
Outerwrap doplňuje řadu antikorozních prvků 
systémů Serviwrap a Longwrap. Je to pevná, 

tvarovatelná páska, která zajišťuje dodatečnou 
mechanickou ochranu antikorozního povlaku. Chrání 
jej před oděrem, tlakem půdy, poškozením během 
zásypu, atd. 

Používá se pro vnější mechanickou ochranu antikorozní 
ochrany Serviwrap nebo Longwrap, případně i dalších. 
Serviwrap Outerwrap poskytuje mechanickou pevnost tam, 
kde je to žádoucí – v případě složitých půdních podmínek, 
nebo pokud není možno použít dokonale sypký zásypový 
materiál. Též slouží jako ochrana proti UV záření 
při nadzemních instalacích. 

Výhody 
Vynikající přilnavost – robustní přizpůsobivá nosná páska 
z PVC potažená silným lepidlem citlivým na tlak. 

Aplikace za studena – rychlé a jednoduché použití ručně 
či za použití strojku. 

Technické vlastnosti 

Balení 

Použití 
Vnější ochranná páska Serviwrap Outerwrap doplňuje řadu 
antikorozních prvků systému Serviwrap a Outerwrap. 
Používá se jako: 

vnější mechanická ochrana 

ochrana proti UV záření 

pro složité půdní podmínky 

pro nadzemní instalace 

volitelná součást antikorozních systémů 
Serviwrap/Longwrap 

Návody na použití 
Viz samostatné dokumenty Návod: Systém Serviwrap 
a Návod: Systém Longwrap.  

Serviwrap® Outerwrap 
Vnější ochranná páska

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

Zkušební 
metoda

Barva stříbřitě šedá

Tloušťka pásky:

– přilnavé části 0,025 mm ASTM D1000

– PVC nosiče 0,230 mm ASTM D1000

– celkem 0,255 mm ASTM D1000

Pevnost v tahu 22,4 N/mm2 ASTM D638

Modul v tahu 19,4 N/mm2 ASTM D638

Prodloužení při přetržení 170 % ASTM D638

Odolnost proti přetržení 8 N/mm ASTM D1004

Přilnavost k PVC 0,39 N/mm ASTM D1000

Dielektrická pevnost > 10 kV ASTM D149

Šířka pásky Pro ⌀ potrubí Délka role Rolí v kartonu Hmotnost kartonu

50 mm < 100 mm 33 m 18 9,5 kg

100 mm 100 - 225 mm 33 m 12 13,0 kg

150 mm > 225 mm 33 m 6 12,0 kg


