
oprava pod aktívnym únikom
opravuje únik v priebehu
15 - 30 minút
oprava kovových a plastových
potrubí
dielektrická pevnos  20 kV
odoláva tlaku do 2,8 MPa
odoláva teplote do 200 oC
bezpe né na pitnú vodu,
odoláva vä šine chemikálií
ideálne pre spevnenie potrubí
a protikoróznu ochranu potrubí

Priemer potrubia Ve kos  rolky
12,5 mm - 25 mm 50 mm x 2,10 m
32 mm - 51 mm 75 mm x 3,00 m
64 mm - 102 mm 100 mm x 3,90 m
114 mm - 152 mm 100 mm x 9,30 m
114 mm - 152 mm 152 mm x 9,30 m

Opravárenská sada 
pre rýchle opravy 
únikov na potrubí

Aplikácia DuraSEAL 0228
akéko vek potrubie
kov • me  • hliník • galvanizo-
vané kovy • nerezové kovy •
PVC • CPVC • sklenená tkanina
• polyetylén • polypropylén
tlaková odolnos  do 2,8 MPa
teplotná odolnos  do 200 oC
do priemeru potrubia 450 mm
potrubia pre prepravu kvapalín
alebo plynov
trvalá oprava alebo pred žená
životnos  potrubia

Využitie DuraSEAL 0228
množstvo priemyselných
odvetví:
preprava plynu a ropy • petro-
chémia • chemický priemysel
• energetika • vodárenstvo •
elktrotechnický priemysel •
farmácia • výroba papiera a
buni iny • výroba potravín

Potrubia, ktoré prepravujú:
voda (pitná voda, odpadová
voda, vodná para)
kyseliny (chlorovodíková, síro-
vá, dusi ná, fosfore ná)
zásady (hydroxid amónny,
hydroxid sodný, hydroxid 
draselný)
uh ovodíky (benzén, nafta,
gazolín, kerosín, toluén, xylén)
rozpúš adlá
chemikálie
plyny, organické látky
soli

Použitie DuraSEAL 0228
Renovácie potrubí
aktívne úkapy • tesnenie spo-
jov potrubí • zamedzenie úniku
nebezpe ných látok • repro  lá-
cia zoslabených stien potrubí •
ochrana pred koróziou
Ochrana pred abráziou
Repro  lácia štruktúry potrubí
Renovácia pod vodou
Renovácia v ažko dostupných
priestoroch
Renovácia elektrických káblov

1, obalenie oblasti úniku s páskou

3, opravená plocha odolala nárazovému testu

2, dotvarovanie opravenej plochy

Oprava T-kus

Oprava príruby

Oprava kolena potrubia


