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Názov 

materiálu

Dodávaný 

rozmer
Popis

Objedn. 

číslo

CEMTEX 0,7 m x 5,3 m
Dodatočná cementová mechanická ochrana izolácie 

potrubia ( 3,71 m2 celý pás )
84 36 21

601 MT 48 mm x 20 m
Samolepiaca sieťová páska pre zaistenie materiálu 

CEMTEX na potrubí
84 36 30

CEMTEX 0,7 x 5,3

601MT

Dodatočná mechanická ochrana 

potrubí CEMTEX

ZLOŽENIE

CEMTEX je geokompozit sendvičovej konštrukcie, 

vytvorený z nosnej a krycej netkanej textilnej vrstvy 

a strednej vrstvy z cementovej náplne CEMDOL. Vrstvy 

sú mechanicky spojené vpichovaním.

POUŽITIE

Ako mechanická ochrana izolovaných i neizolovaných 

podzemných potrubí a iných zariadení. Chemická, elek-

trochemická ochrana a podpora katódovej ochrany 

oceľových potrubí a iných. Protipožiarna, tepelná a 

ochrana proti poveternostným vplyvom. Ochrana rôz-

nych geomembrán pred mechanickým poškodením. 

POPIS VÝROBKU

Pri ukladaní zariadenia do nevhodného terénu na-

hradzuje ochranný obsyp (napr. piesok), čím výrazne 

znižuje náklady. Obalením podzemných zariadení geo-

kompozitom Cemtex sú využité antikorózne vlastnosti 

zásaditého prostredia na oceľ, ktorá sa pod vrstvou be-

tónu nachádza v pasívnom stave. V prítomnosti vlhkosti 

sa mení chemická ochrana na elektrochemickú, kedy 

cementovo-kompozitný elektrolyt má pozitívny vplyv 

na ochranu ocele. Obal Cemtex vytvára homogénne 

zásadité prostredie okolo oceľového zariadenia (potru-

bia), čím zvyšuje kvalitu krytia zariadenia ochranným 

potenciálom a to umožňuje použiť nižšie ochranné 

potenciály a tak i nižší výkon zdroja katódovej ochrany. 

Ako prefabrikovaný výrobok výrazne znižuje pracnosť 

na stavbe a urýchľuje stavebné práce.

VLASTNOSTI PRODUKTU

– Hrúbka vytvrdeného pásu 6,35 mm ± 0,7mm

– Teplota spracovania 0° až 50° C

– Prevádzková teplota -20° až +50° C

– Kompatibilný s materiálom PE, PP, PU, PVC, FBE, 

cementovláknitá izolácia, páskové systémy, 

čiernouhoľný decht, asfalt

– Geokompozit CEMTEX je odolný voči plesniam, 

mikroorganizmom a hmyzu

– Výrobok pri doporučenom použití je zdravotné 

nezávadný, bez vplyvu na životné prostredie

– Doporučená príprava potrubia: suché a bez 

mastnoty

– Mechanická odolnosť odpovedá najväčšiemu 

namáhaniu zásypom - triedy f, zásypová 

zemina obsahujúca kamene do veľkosti 256 mm 

o hmotnosti do 20 kg v množstve do 10% ob-

jemu s požiadavkami na rázovú odolnosť ≥ 45J 

podľa TPG 920 21

– Zvýšená mechanická odolnosť bola skúšaná 

a spĺňa nároky podľa EN 12068


