PROCES TECHNOLOGICZNY ZABEZPIECZANIA
POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH TAŚMĄ
ANTICOR PLAST 701-40
T E C H N O L O G I E

A N T Y K O R O Z Y J N E

1. Oczyścić starannie zabezpieczane powierzchnie z rdzy, kurzu,
tłuszczu i wilgoci. W celu usunięcia wilgoci korzystne jest
podgrzanie powierzchni palnikiem propan-butan o temp ~30o C.
UwaŜać na uszczelkę połączenia kołnierzowego!
2. Końcówki istniejącej izolacji fabrycznej (na długości ok. 15 cm)
oczyścić i zmatowić papierem ściernym. Brzegi zukosować pod
kątem około 15o lub nałoŜyć antykorozyjną masę plastyczną
ANTICOR PLAST 745 w celu złagodzenia przejścia izolacji
w powierzchnię rury.
3. NałoŜyć antykorozyjną masę plastyczną ANTICOR PLAST
745 na powierzchnię połączenia kołnierzowego pokrywając
z odpowiednim naddatkiem łby i nakrętki, śrub, oraz spoinę
tak, by po nawinięciu taśmy nie powstały kieszenie powietrzne.
Masę wprowadzić równieŜ w przestrzeń między kołnierzami.
taśmę nakładać masą plastyczną
do zabezpieczanej powierzchni
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4. Nawijać spiralnie, z lekkim napręŜeniem wstępnym, taśmę
ANTICOR PLAST 701-40, masą plastyczną do
chronionej powierzchni, dwukrotnie z zakładką 50%,
wchodząc ok. 5 cm na istniejącą izolację pierwszym
nawojem i ok. 10 cm drugim.
5. Wygładzić powierzchnię nałoŜonej powłoki dłonią lub
szpatułką wywierając nacisk w celu dopasowania powłoki
do ewentualnych nierówności zabezpieczanego elementu.
6. Na całą powierzchnię utworzonej wcześniej powłoki
z taśmy ANTICOR PLAST 701-40 nawinąć,
z napręŜeniem, polietylenową taśmę ochrony mechanicznej
ANTICOR 732-08 z zakładką 50%. NapręŜenie tej taśmy
powinno zapewnić jej przyleganie do uprzednio nałoŜonej
powłoki, bez zmarszczek i kieszeni powietrznych.
7. Sprawdzić szczelność izolacji poroskopem iskrowym.
Napięcie próbne 15kV.
Przestrzegać zasad
defektoskopem!
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