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Canusa GTS -65 
Dvojdielna manžeta v rolkách na ochranu zvarov potr ubí s vysokou 
prevádzkovou teplotou s krycím pásom 
 
Canusa je vedúci výrobca 
vysokomolekulárnych, tepelne zmršti-
teľných výrobkov, ktoré sa používajú 
viac ako 30 rokov na tesnenie 
a antikoróznu izoláciu potrubných 
spojov a iných substrátov. Vysoko-
efektívne výrobky firmy Canusa sa 
vyrábajú podľa noriem najvyššej kvality 
a dodávajú sa v prevedeniach, ktorými 
je možno riešiť špecifické požiadavky 
projektov. 
 
Popis výrobku 
Systém Canusa GTS-65 zabezpečuje 
prvotriednu antikoróznu ochranu a vy-
nikajúcu priľnavosť na potrubiach 
a potrubných spojoch s prevádzkovou 
teplotou do 65°C. Manžety GTS-65 sú 
riešené unikátnou adhezívnou techno-
lógiou, ktorá pretrvá dlhšie než tradičné 
adhezívne prostriedky. Špeciálne povr-
chovo aktívne chemické prostriedky 
umožňujú spojenie s izoláciou s nižšou 
väzobnou energiou (ako napr. polypro-
pylén). V dôsledku toho je dostačujúci 
predohrev na nižšiu teplotu, pričom sa 
dosiahne mimoriadne kvalitné spojenie 
s PE, PP a FBE povrchmi. 
 

Vlastnosti a výhody 
Vynikajúca ú činná ochranná 
epoxidová metóda 
Osvedčená metóda firmy Canusa na 
účinnú ochranu ocele epoxidovým 
primerom umožňuje inštalujúcemu vop-
red zabezpečiť dokonalú izoláciu ešte 
pred aplikáciou manžety. Epoxid sa po-
čas prípravy inštalácie manžety (nas-
tavenie a zmrštenie) nevytláča. Tento 
postup zaručuje úplnú ochranu rúry. 
Epoxidový primer firmy Canusa môže 
byť aplikovaný rovnomerne a nominál-
na hrúbka 6 µm zaručuje maximálnu 
antikoróznu ochranu. 
 

Unikátna adhezívna technológia 
Unikátna adhezívna technológia firmy 
Canusa-CPS umožňuje inštaláciu man-
žety slabším predohriatím a prvotriednu 

priľnavosť k PE,PP a FBE povrchom. 
Lepidlo bolo vyvinuté pre priame spo-
jenie s izoláciou, epoxid sa aplikuje iba 
na oceľ. Výsledkom je unikátne spojenie 
so substrátmi, jednoduchšia aplikácia 
a významná úspora nákladov. 
 

Flexibilná inštalácia 
Canusa GTS-65 môže byť použitý ako 
2-vrstvový alebo 3-vrstvový manžetový 
systém pri rovnako nízkom predohreve. 
Pre zvýšenie flexibility sa dodáva tiež 
CANUSA Wrap v rolkách. 
 

Dlhodobá ochrana pred koróziou 
Canusa GTS-65 manžety zabezpečujú 
špičkovú ochranu proti korózii vysoko-
efektívnym systémom. Táto kombinácia 
zabezpečuje vynikajúcu štrukturálnu 
integritu rúr, vynikajúcu trvanlivú 
ochranu proti podkorodovaniu, mecha-
nickému a chemickému poškodeniu. 
Výsledkom je efektívna dlhodobá anti-
korózna ochrana. 
 

Šetrí čas aj peniaze 
Použitie GTS-65 systému zabezpečuje 
úsporu nákladov tromi spôsobmi: 
znížením času potrebného na ohrev, 
kratším časom na aplikáciu epoxidu 
(aplikácia iba na oceľ) a kratším časom 
na manipuláciu, umiestnenie a inštaláciu 
manžety. Celkový systém minimalizuje 
čas montáže a pracovné náklady a zvy-
šuje produktivitu. 
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Sprievodca výberom produktu   Vyberte si svoj rukáv na základe pracovnej teploty a charakteristiky 
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   Prevádzková 
   teplota  
   potrubia 
 

 

Prevádzková teplota potrubia  °C /°F 
Minimálna teplota inštalácie  °C /°F 
Odolnosť voči obovodovej sile 
Odolnosť voči pôdnemu tlaku 
Odolnosť voči axiálnym pohybom potrubia 
Znášanlivosť s typmi izolácie potrubia 

65 /150 
90/195 
výborná 
výborná 
výborná 

FBE,PE,HPCC,PP 

 
Typické vlastnosti produktu  
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Bod mäknutia 
Pevnosť v šmyku (23°C) 
Pevnosť v šmyku (60°C) 

Testovaný 
štandard 

 
 

ASTM E28 
EN 12068 
EN 12068 

Jednotka 
 
 
 

°C/°F 
N/cm2 

N/cm2 

GTS-65 
 
 
 

94/201 
245 
8 
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Merná hmotnosť 
Pevnosť v ťahu 
Predĺženie pri roztrhnutí 
Tvrdosť 
Odolnosť voči opotrebovaniu 
Vnútorná rezistivita 
Dielektrický prieraz 

ASTM D792 
ASTM D638 
ASTM D638 
ASTM D2240 
ASTM D1044 
ASTM D257 
ASTM D149 

 
MPa 
% 
Shore D 
mg 
 Ωcm 
kV/mm 

0,93 
24 
700 
50 
35 

1017 
27 
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Odolnosť proti nárazu 
Odolnosť proti zatláčaniu 
Odolnosť proti olupovaniu 
Odolnosť proti olupovaniu 
Strata priľnavosti izolácie 
vplyvom katódovej ochrany 
Absorpcia vody 
Pružnosť pri nízkej teplote 
Hrúbka pri úplnom zmrštení 
Hrúbka pri úplnom zmrštení 
Hrúbka pri úplnom zmrštení 

EN 12068 
EN 12068 
ASTM D1000 
EN 12068 
 
ASTM G8 
ASTM D570 
ASTM D2671-C 

hrúbka T 
hrúbka L  
hrúbka S 

J 
mm 
N/cm  
N/cm 
 
mm rad 
% 
°C/°F 
mm 
mm 
mm 

> 15 
0,65 (vyhovuje) 

120** 
> 100** 

 
3 

0,05 
> -32/-26 

1,9 
2,4 
3,0 

**výsledok spätného predĺženia počas olupovania vzhľadom na lepšiu silu 
viazania sa na materiál 

 

Infor mácie o  epoxidovom primeri  
GTS-65 (3-vrstvy) vyžaduje epoxid na oneizolovanom 
povrchu rúry a 10 mm na priľahlej izolácii rúry.  
Epoxidový primer v kite 
Kit obsahuje zmerané 
možstvá bázy a aktiváto-
ra, strhávaciu nálepku, 
aplikačnú podložku alebo 
valček a rukavice. Kit 
obsahuje dostatok prime-
ru na prekrytie viac ako  
1 m2. Napr. 1 kit posta-
čuje pre priemer rúry 
915mm (36") s celkovým 
orezaním izolácie 300mm 
(12").  
 
Epoxidový primer vo 
veľkom balení 
Obe zložky primeru 
musia byť objednané 
zvlášť. Zmiešavací pomer 
pre E primer: objemový: 
4 diely bázy a 1 diel 
aktivátora; hmotnostný: 
6,3 diela bázy a 1 diel 
aktivátora. V ponuke sú aj 
pumpy na uľahčenie 
zmiešavania. Krycia 
schopnosť je približne  
20 m2 na galón.  

Typická krycia schopnosť 
primeru 
Predpokladané množstvo 
spojov na 1 galón je pri 
celkovom orezaní izolácie 
300mm (12") a prekrytí 
izolácie 150µm  
Priemer potrubia 
mm     in 

spojov/
galón 

170 

230 

280 

315 

400 

450 

500 

610 

760 

915 

1060 

1220 

1422 

1525 

6,6 

8,6 

10,75 

20,75 

16 

18 

20 

24 

30 

36 

42 

48 

56 

60 

130 

97 

78 

70 

60 

55 

43 

35 

28 

23 

20 

18 

15 

14 

Vlastnosti epoxidu  
Skladovateľnosť pri 23°C: 20 minút. 
Typická hrúbka oplášťovania epoxidom 100-150µm. 
Životnosť pri 23°C pri dôkladnom skladovaní 3 roky.  
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Parametre pri objednávaní  

 
 
Minimálna šírka rukávu = 
Rozmer holej rúry + minimálne 
50mm (2'') na každej strane spoja 

Hrúbka T Hrúbka L Hrúbka S 

BK – čierna 

300mm, 450mm, 600mm, 900mm (12'', 18'', 24'', 36'')  

55-500mm(2-12'') 55-3048 mm (2-120'') 

Canusa „E“ Epoxid 

1,1 mm 1,3 mm 1,6 mm 

0,6 mm 0,9mm 1,1 mm 

GTS-65 65°C (149°F) 
Uvedená ponuka zahŕňa štandarnú objednávkovú ponuku. V prípade špecifických projektov nás kontaktujte.  


