
FixoKit® 
Utěsnění úniků z potrubí pod tlakem i bez tlaku

NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Příprava pozinkovaného 
plechu 
Podle velikosti defektu, který má být utěsněn, 
vyberte vhodnou velikost destičky 
z pozinkovaného ocelového plechu (50 × 50 mm 
nebo 80 × 80 mm) (obr. 1.1). Vytvarujte ji tak, 
aby měla menší poloměr nežli netěsná trubka 
(obr. 1.2). Nakreslete čáry na zadní stranu 
destičky, abyste ji mohli dobře umístit okolo 
defektu. Umístěte popruhy kolem potrubí, blízko 
k defektu. Nainstalujte je proti sobě tak, abyste 
zabránili sklouznutí destičky při utahování.

2. Smíchání výplňového tmelu 
Smíchejte výplňový tmel F3XS1 poměrovou 
lžičkou podle postupu dodaného se sadou 
FixoKit. Směs rozdělte na dvě části, abyste 
získali: 

1. kuličku výplně, umístěnou na vnitřní 
straně pozinkované destičky, 

2. vzorek výplňového tmelu pro následné 
vytvrzení.

3. Tvrzení 
Nechte tmel vytvrdit na tvrdost 40 Shore A 
podle tabulky 1 (obr. 3.1), pomocí vzorku 
kontrolujte tvrdost (obr. 3.2). 

2.1

1.1

3.1 3.2

2.2

1.2



Výrobce 
3X Engineering se sídlem v Monaku je lídrem ve vývoji 
kompozitních řešení pro opravy, zesílení a rehabilitace 
potrubí, která se používají po celém světě již od roku 1990. 

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 

FixoKit® 
Utěsnění úniků z potrubí pod tlakem i bez tlaku

4. Utěsnění netěsnosti 
Po dosažení požadované tvrdosti výplňového 
tmelu umístěte ocelovou destičku vedle 
netěsnosti mezi předem umístěné popruhy 
a trubku (obr. 4.1). Přesuňte ji nad netěsnost 
(obr. 4.2). Po vystředění destičky ji pevně 
utáhněte popruhy, až se únik média zastaví 
(obr. 4.3). Po utěsnění úniku počkejte několik 
minut Ořízněte přesah výplňového tmelu kolem 
popruhů (obr. 4.4). 
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5. Doba tvrzení 
Před odstraněním popruhů respektujte 
vytvrzovací tabulku č. 2. Odstraňte pozinkovaný 
plech. 

Další poznámky k montáži 
FixoKit smí používat pouze vyškolení 
a certifikovaní pracovníci. Kontaktujte nás 
pro vyškolení. FixoKit je vyroben výhradně 
pro jednorázové použití a prodává se jako 
sada připravená k použití. 

Výrobek spotřebujte do dvou let od data 
výroby uvedeného na obalu (dd/mm/rr). 

FixoKit je produkt se specifickými 
podmínkami skladování. Skladovací teplota 
musí být okolo 25 °C. 

Každý pracovník si před použitím produktu 
musí přečíst a porozumět návodu k použití. 
Před zásahem je třeba vyhodnotit rizika 
a opatření, aby byla zajištěna bezpečnost 
instalace a pracovníků (teplota potrubí, 
vystavení kapalinám nebo plynům, 
kontaminace prostředí...). Ujistěte se, že 
montéři nosí vhodné OOP před utěsněním 
úniku v souladu s posouzením rizik 
(chemický ochranný oděv, obličejový štít, 
rukavice odolné proti chemikáliím nebo 
teplu).
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