
OrtoGuard HDD 
Oděruvzdorná mechanická ochrana pro horizontální tažení

KATALOGOVÝ LIST

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 vlastní 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 
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Kompozitní páska OrtoGuard HDD je navržena 
jako vnější mechanická ochrana antikorozní 
izolace svarů pro extrémní namáhání v různých 

směrech při směrovém řízeném vrtání, protlacích 
a při dalších náročných použitích. Vodou aktivovaný 
OrtoGuard HDD je snadno aplikovatelný v terénu, 
vytvrdí se v řádu minut a chrání zejména 
před oděrem a poškrábáním při náročných operacích. 
S úspěchem lze použít i pro jinak těžko chráněné 
potrubní úseky, např. za horka ohýbané oblouky 
ocelových potrubí, jejichž rovné úseky jsou chráněny 
tovární kompozitní mechanickou ochrannou vrstvou 
(GRP) pro dosažení stejné úrovně ochrany. 

Vytvrzená páska OrtoGuard HDD vytváří vnější 
oděruodolnou laminátovou vrstvu, která chrání antikorozní 
ochranu svarových spojů, např. smršťovací manžety, 
páskové systémy a polyuretanové nátěry/nástřiky, dále 
tovární izolaci či jiné potrubní úseky. Jedna vrstva 
vytvrzené pásky vytvoří zhruba 1 mm silnou ochranou 
vrstvu kompozitu, tudíž při navíjení s přesahem 50% 
vytvoří 2 mm silnou vrstvu. 

Bandáž lze použít i jako mechanickou ochranu při statickém 
zatížení, kdy se jinak používají cemento-vláknité pásky 
nebo geotextílie tak, že se aplikuje po celé délce potrubí 
spirálovitě se stanoveným přesahem nebo ve více vrstvách 
na jednom místě, typicky pro obvodové/svarové spoje. 

Balení a mimořádná přizpůsobivost umožňují instalaci 
v jakémkoli prostředí. OrtoGuard HDD minimalizuje nutnost 
nákladných bodových oprav anebo opětovného vytažení 
potrubí a zajišťuje nejlepší možnou mechanickou ochranu 
svaru, dodatečné či tovární izolace potrubí. Vytvrzený 
OrtoGuard HDD nebrání průchodu proudu katodové 
ochrany. 

Balení 
Předimpregnovaná páska OrtoGuard HDD se dodává v šířce 
150 nebo 225 mm, v různých délkách 4,5 až 12 metrů dle 
charakteru projektu; další šířky i délky pásek na vyžádání. 

Podmínky skladování 
Skladujte v původních, neotevřených obalech na chladném 
a stíněném místě při teplotě do 23 °C, minimální doba 
trvanlivosti dva roky od data výroby. 

Návod k použití 
Viz samostatný dokument Návod: OrtoGuard HDD. 

Použití 
oděruodolná vnější ochrana aplikovatelná v terénu 

ochrana izolace spojů i tovární izolace potrubí 

horizontální směrové vrtání, protlačování, protahování, 
mikrotunelování 

v těžkých či agresivních půdních podmínkách 

Výhody 
odstraňuje riziko poškození povlaku potrubí 

bezpečný vůči životnímu prostředí, obsah pevných 
látek 100% 

hladký profil vhodný pro vrtání, tažení, tlačení 

vynikající odolnost vůči oděru, rýhování a nárazům 

nestíní proud katodické ochrany 

jednoduchá příprava povrchu před aplikací zdrsněním
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