
Viscotaq™ 
Visko-elastický antikorozní páskový systém

NÁVOD NA POUŽITÍ

Příprava povrchu 
Zkontrolujte celý chráněný povrch ještě před aplikací. 
Minimální příprava povrchu by měla být St 2, zvažte 
přípravu povrchu na stupeň Sa 2½. Po odstranění 
uvolněného materiálu očistěte povrch schváleným ředidlem, 
odstraňte veškerý zbývající prach, mastnotu a vlhkost. 
Povrch by měl mít teplotu alespoň 3 °C nad rosným bodem. 

Pracovní postup 
ViscoWrap aplikujte takto: 

Odstraňte separační fólii a přiložte lepící stranu pásky 
ViscoWrap na chráněný podklad (trubku). 

První ovin naviňte kolmo k ose potrubí. 

Po dokončení prvního ovinu ovinujte trubku s mírným 
napětím pod takovým úhlem, aby se vytvořil hladký 
přesah minimálně 15 mm a aby se během ovíjení 
nevytvářely vzduchové kapsy. 

Závěrečný ovin opět naviňte kolmo k ose potrubí. 

Pro opravy povlaků a obtížně přístupných míst aplikujte 
ViscoWrap v kusech, pásech nebo jednotlivých 
obvodových obalech (cigaretový obal). 

Po dokončení ovíjení páskou ViscoWrap ji okamžitě začněte 
obalovat vnějším páskou PVC či PE Outerwrap z PVC či 
polyetylénu. Outerwrap aplikujte takto: 

První a závěrečný ovin by měly být kolmé k ose 
potrubí. 

Navíjejte s mírným tahem s minimálně 50% přesahem. 

Na obou koncích vnějšího obalu ponechte vyčnívajících 
cca 7 mm vnitřní pásky ViscoWrap. 

Sklolaminátová mechanická ochrana 
Můžete použít sklolaminátovou pásku, např. Premier™ 
Glass Outerwrap, namísto anebo navíc k vnějšímu obalu 
z PVC nebo PE pásky Outerwrap, pokud je vyžadována další 
mechanická ochrana. Aplikujte takto: 

Neotevírejte polyetylénový sáček, dokud nebudete 
připraveni k aplikaci kompozitní pásky. 

Vyjměte kompozitní pásku z hermeticky uzavřeného 
sáčku a umístěte ji do vody v souladu s návodem 
na její použití. 

Začněte pevně obalovat povrch s nanesenou páskou 
ViscoWrap, příp. vč. vnější pásky PVC/PE Outerwrap, 
s doporučeným 50% přesahem (55% pro silně 
korozivní prostředí). 

Po dokončení ovinutí okamžitě začněte omotávat 
kompresní páskou, např. Premier™ Clear Outerwrap, 
stejným směrem, ve kterém byly aplikovány vrstvy 
sklolaminátové pásky, obvykle s přesahem 25%, aby 
došlo k rychlému stlačení a vyvinutí napětí při tvrzení 
sklolaminátu. 

Kompresní pásku naviňte s přesahem alespoň 50 mm 
na obou koncích kompozitní bandáže. 

Kompresní pásku perforujte po jejím navinutí 
perforačním nástrojem. Tím umožníte únik přebytečné 
pryskyřice, vlhkosti a oxidu uhličitého vzniklého 
při tvrzení pryskyřice. 

Po vytvrzení materiálu můžete kompresní pásku 
odstranit. Vytvrzení lze zkontrolovat pomocí 
tvrdoměru. Sklolaminát je připraven k použití 
při dosažení tvrdosti alespoň 65 Shore D nebo větší. 

Montáž sklolaminátu v chladném počasí: použijte 
normální postup, ale přidejte do vody etylenglykol 
(fridex), abyste zabránili zamrznutí vody. 

Montáž sklolaminátu za horkého počasí: použijte 
normální postup, ale použijte chladnou až ledovou 
vodu ke zpomalení procesu tvrzení, čímž získáte delší 
pracovní dobu.

Výrobce 
Viscotaq je lídrem v oblasti visko-elastických izolací. 
Součást koncernu Winn & Coales International, jenž se 
zabývá antikorozní ochranou již od roku 1929 a v Evropě 
své výrobky nabízí pod názvem Premier Coatings. 

Výhradní zástupce a distributor ČR/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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