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Výrobky na opravu izolácie na potrubí. 
Výrobky na opravu izolácie potrubia na ochranu prot i korózii 

Popis produktu  
Bezpečnostné 

a skladovacie predpisy 
 Zoznam náradia 

 

 

K zabezpečeniu najlepších vlastností je potrebné 
výrobky CANUSA skladovať v suchých 
vetraných priestoroch. Výrobky treba skladovať 
v pôvodných uzavretých obaloch a zamedziť 
prístupu priameho slnečného svetla, dažďa, 
snehu, prachu alebo iných podobných vplyvov 
okolia. Treba sa vyhnúť dlhšiemu skladovaniu 
pri teplotách nad 35°C a pod - 20°C. Montáž 
treba vykonávať podľa miestnych zdravotných 
a bezpečnostných predpisov. 

 

 

PP opravná záplata je dodávaná v rolkách alebo 
predrezaná na rozmer 150×150 mm. PP Tavné 
tyčinky sú dodávané v kusoch alebo ako plátová 
výplň a sú používané na opravu defektov nájde-
ných pri iskrovej skúške alebo nezaplnených 
miest. Epoxidový primer sa dodáva v predmera-
ných množstvách.  

 Tieto montážne inštrukcie slúžia ako návod pre 
štandartné produkty. Pre špecifické projekty 
a zvláštne aplikácie inštrukcie konzultujte so 
zástupcom fy. CANUSA. 

 Propánová bomba, hadica, horák s regulátorom, 
vhodné náradie na obrúsenie a čistenie povrchu: 
drôtená kefá, brúsny papier, handra a vhodný 
čistič; teplomer; náradie: nôž, nôž na tmel, 
valček, štetec alebo valček na farbu, pásové 
meradlo, škrabka, teplovzdušný ohrievač (3400 
W) so zdrojom a značkovač. Štandardné bezpeč-
nostné vybavenie, rukavice, okuliare, prilba 
a pod.  

Analýza poškodenia  Príprava povrchu – malá oprava  Predohrev – malá oprava 

 

 

 

 

 
Pokiaľ nie je poškodená PP izolácia až na oceľ, 
jedná sa o malú opravu, pokiaľ je exponovaná 
oceľ rúry, jedná sa o veľkú opravu. Pokiaľ je 
poškodenie väčšie ako 10 mm, môže sa PP 
izolácia olúpnuť a miesto zaizolovať GTS-PP.  

 Oceľovým kotúčom alebo nožíkom zrežeme 
hrany PP izolácie okolo poškodeného miesta, po-
kiaľ nedosiahneme hladký vrtevnicový povrch. 
Vhodným čističom (xylol, xylén, chloroform) 
očistíme miesto tak, aby sa odstránila mastnota. 

 Teplovzdušným ohrievačom zohrejeme miesto 
malej opravy na 100-120°C. Použitím 
digitálneho teplomera skontrolujeme teplotu.  

Ohrev tavnej tyčinky   Aplikácia tavnej tyčinky  Kontrola kvality malej opravy 

 

 

 

 

 
S použitím teplovzdušného ohrievača ohrejte 
koniec natavovacej tyčinky, pokiaľ nezačne byť 
mäkká a ohybná.  

 Držiac natavovaciu tyčinku zaplňte ňou 
poškodené miesto, pokiaľ je mäkká a poddajná. 
Pritlačte aktivovaný materiál na opravvané mies-
to špachtľou, aby ste dosiahli rovnorodý povrch.  

 Vizuálne skontrolujte opravované miesto. Pokiaľ 
je to nevyhnutné, vybrúste vyčnievajúci materiál 
alebo nerovné plochy, aby ste dosiahli rovnorodý 
povrch. Potrebná iskrová skúška.  

Značenie veľkého poškodenia  Exponovaná oceľ  Príprava povrchu veľkej opravy 

 

 

 

 

 
Vyznačte značkovačom obdĺžnik 50 mm od 
hraníc okolo poškodeného miesta  

 S použitím nožíka odstráňte opatrne iba 
poškodený plášť do hladkého tvaru po stranách.  

 Brúsnym kotúčom ľahko zdrsnite miesto na 
exponovaný kov a skoste hrany opravovanej 
plochy na 30° uhol. Brúsnym papierom zdrsnite 
najdôležitejšie miesto.  
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Príprava povrchu veľkej opravy  Epoxidový primer  Aplikácia epoxidu 

 

 

 

 

 

Vhodným čističom (xylol, xylén, chloroform) 
očistíme miesto tak, aby sa odstránila mastnota. 

 Zmiešajte aktivátor a bázu epoxidu podľa 
návodu na obale a vyplňte exponované miesto 
epoxidom. Presvečte sa, že hrúbka výplne je 
minimálne 150-200 µm.  

 S použitím teplovzdušného ohrievača ohrejeme 
epoxid a priľahlý plášť na 100-120°C.  

Príprava plátovej výplne  Orev opravovaného miesta  Aplikácia tavnej tyčinky 

 

 

 

 

 

Odrežte z plátu potrebnú veľkosť na zaplnenie 
trhliny alebo použite tavnú tyčinku.  

 Teplovzdušným ohrievačom zohrejeme miesto 
opravy na 100-120°C Použitím digitálneho 
teplomera skontrolujeme teplotu. 

 Držiac v kliešťach s použitím teplovzdušného 
ohrievača ohrejte natavovaciu tyčinku, pokiaľ 
nezačne byť mäkká a ohybná. 

Aplikácia tavnej tyčinky  Meranie veľkosti záplaty  Predohrev 

 

 

 

 

 
S použitím klieští a špachtle vyplňte poškodené 
miesto predhriatym materiálom, pričom ho 
zároveň ohrievajte. Špachtľou zatlačte opravný 
materiál do poškodeného miesta tak, aby 
vznikol rovnomerný hladký povrch. Pokiaľ je to 
nevyhnutné, zoškrabte nadbytočný materiál.  

 Odmerajte veľkosť potrebnej záplaty. Odrežte zo 
záplaty v rolke požadovanú veľkosť tak, aby 
bolo poškodenie na plášti prekryté z každej 
strany minimálne o 50 mm alebo použite 
predrezanú záplatu. Odporúčame odstrihnúť rohy 
záplaty.  

 S použitím teplovzdušného ohrievača ohrejeme 
poškodené miesto plášťa na 100-120°C. 
Použitím digitálneho teplomera skontrolujeme 
teplotu. 

Záranie horúcim vzduchom  Doohrev záplaty  Rolovanie záplaty 

 

 

 

 

 

S použitím teplovzdušného ohrievača a valčeka 
privaríme spodnú časť záplaty na miesto, ktoré 
chceme opraviť. Presvedčte sa, že ste dosiahli 
100% kontakt.  

 S použitím propánového horáka so stredným 
plameňom opatrne ohrejte kompletnú PP záplatu.  

 S valčekom vaľkajte záplatu smerom zo stredu 
do strán.  

 
Vizuálne skontrolujeme na inštalovanej záplate: 
a. či má záplata plný kontakt s izoláciou potrubia 
b. či sa nevyskytujú zdvihnuté rohy 
c. či má vychladnutá záplata pretečené lepidlo pri okrajoch 
d. či záplata úplne priľnula na izoláciu 
e. či nie sú na záplate žiadne praskliny alebo diery. 

 
Po inštalácii záplaty musí opravované miesto vychladnúť. Aby sa zabránilo 

poškodeniu opraveného miesta, je treba na vykonanie zásypu použiť triedený 
materiál (bez ostrých kameňov alebo veľkých kusov). 

 


