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SADA NA OPRAVU POTRUBÍ 
 
 
POPIS 
 

Sada na opravu potrubia je rýchly, jednoduchý a nákladovo efektívny systém na opravu potrubia. 
Zastavuje netesnosť na všetkých použitých potrubiach v oblasti inštalatérstvo / kúrenie, bazén, kúpelne, 
kuchyne, zavlažovanie a aplikácie HVAC. 
 ____________________________________________________________________________________  

 
VLASTNOSTI 
 

Pletené tkaniny zo sklenených vlákien impregnované polyuretánovou živicou sa lepia na PVC, sklolaminát, 
betón a všetky kovy. Vytvrdzuje v priebehu niekoľkých minút. 
 ____________________________________________________________________________________  

 
POUŽITIE 
 
Jednoduché použitie 
• Znižuje náklady na opravu 
• Vytvrdzuje v priebehu niekoľkých minút  
• Umožňuje spojenie  s akýmkoľvek materiálom potrubia • Bezpečné pre pitnú vodu 
• Na použitie na potrubia do 1 " 
• Práce na podvodných aplikáciách. 
• Spojenie so všetkými potrubiami (PVC, oceľ, meď, olovo, atď.), Práca na horúcich alebo studených 
vodných potrubiach. Odoláva tlakom až 30 barov pri použití s epoxidovým tmelom. 
• Sada na opravu potrubia je tepelne odolná až do 320 ° C. 
 ____________________________________________________________________________________  

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
− Vlastnosti baleného materiálu: 
 

Doba vytvrdzovania 30 min 

Trvalá stabilita 320 ºC 320 ºC 

Čas použiteľnosti 2 roky 

 _______________________________________________________________________________  
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
DÔLEŽITÉ: Pred aplikáciou tohoto produktu si prečítajte všetky pokyny.  
Na každú opravu použite celý kotúč. Potrubie s väčším priemerom môže vyžadovať ďalšie kotúče. 
1. Vypnite prúd vody v mieste úniku. 
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2. Zdrsnite povrch potrubia okolo netesnosti alebo poškodenej oblasti použitím brúsneho papiera pre PVC trubky. 
 
 
 
3. Použite priloženú epoxidovú pastu len vtedy, ak má potrubie veľké otvory (väčšie ako 0,3 cm). Tmel by sa mal 
najprv sa rozmiešať  najmenej na 2 minúty. Tmel naneste na miesto kde uniká kvapalina. Tlmiacu vrstvu udržiavajte 
na povrchu potrubia. 
4. Otvorte fóliové vrecko, ponorte tkaninu  do studenej vody na 20 sekúnd a dvakrát stlačte, aby ste ho rozložili 
vodu rovnomerne cez kotúč tkaniva. 
5. Obtočte tkaninu okolo potrubia nad netesnosťou, navíjajte ju cez seba. Šponujte ju a každú vrstvu pritlačte. 
Hrúbka 1 cm alebo minimálne 15 vrstiev. 
6. Udržiavajte rukavice vlhké,  vodou rozotrite penovú živicu späť do tkaniva. 
7. Keď sa živica stáva pevnou, pokračujte s krúteným a stláčacím pohybom, aby ste tkanivo úplne vyhladili. Udržujte 
rukavice mokré. Keď je živica úplne tvrdá, pokračujte plynulým stlačením 1-2 minúty 
8. Nechajte vytvrdnúť minimálne 30 minút. Zatlačte tlak späť na potrubie. 

 _____________________________________________________________________________  
 
 
SKLADOVANIE 
 
Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste, v originálnom balení a mimo dosahu priameho slnečného svetla. 
Výrobok si zachováva svoje vlastnosti min. 2 roky. 
 
 ____________________________________________________________________________________  

 
PREZENTÁCIA  Navštívte našu webovú stránku:  www.unecol.com 

 _____________________________________________________________________________  
Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a mali by sa chápať ako špecifické.  Užívateľ je zodpovedný za overenie 
vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku. 
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