Smršťovací navíjecí páska TERMA-ST na
svařované spoje potrubí a odbočky
Výrobce:
Distribuce:

ТERMA, Ruská federace
GASCONTROL, společnost s r.o., Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

POUŽITÍ
Systém „Smršťovací navíjecí pásky TERMA-ST je
určen na protikorozní ochranu svařovaných spojů
potrubí a odboček metodou spirálového navíjení v
terénních podmínkách. Systém je dvouvrstvý skládá se z teplem smrštitelné dvouvrstvé pásky
TERMA ST a závěrné pásky TERMA-LKA. Páska
TERMA ST je tvořena vrstvou teplem tavitelného
lepidla a vrstvou zesíťovaného tepelně
smrštitelného polyetylenu Ukončení návinu pásky
se zpevní zámkem - závěrnou páskou TERMA LKA .

ČLEN SKUPINY GC GROUP

OBJEDNÁNÍ A BALENÍ
Pro objednání se jmenovitě uvede název, tj. “Smršťovací navíjecí páska TERMA - ST”
Dále je nutno uvést přesnou specifikaci:
- jmenovité označení vnějšího průměru potrubí v milimetrech a požadovanou šířku pásky ;
- počet požadovaných kusů navíjecí pásky (délka je standardně 15 m) - podle dimenze a %
překrytí pásky.
Distributor dodá objednaný materiál pro aplikaci v přesném počtu a množství jednotlivých
komponentů systému. Dodávka je dodávána v praktickém balení, které chrání materiál před
prachem a poškozením.
Obsah jednotlivých komponentů je na balení spolu s přesným označením jednotlivých
komponentů.
Pro kontrolní identifikaci se šířka navíjecí pásky definuje podle průměru neizolované části
potrubí. Odpovídající doporučená šířka pásky je uvedena v tabulce (šířka pásky by měla být
vybrána v rozmezí 1/3 až 3/4 DN potrubí)
:
TABULKA 1
Tloušťka
Dovolená
Šířka pásky
Dovolená
Průměr potrubí
pásky
odchylka
mmodchylka
mm
mm
doporučená
mm
mm
Do 275 mm vč.
1,4
+0,2
do 150
±2
Do 530 mm vč.
Do 820 mm vč.
Do 1720 mm vč.
Délka pásky

1,8
+0,2
225-350
2,0
+0,2
225-350
2,4
+0,2
450
15 m (po dohodě lze dodat i jiné délky)
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Smršťovací navíjecí páska TERMA-ST na
svařované spoje potrubí a odbočky
PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ
Přípustná teplota okolního prostředí při přepravě a skladování komponentů manžet je od -30 do +40 °C.
DOBA POUŽITELNOSTI
Výrobce zaručuje, že manžety vyhovují požadavkům daných technických podmínek při dodržení
požadavků na dopravu, skladování a použití.
Záruční doba pro skladování jednotlivých částí systému:
Omotávací páska - min. 12 měsíců od expedice ze skladu, kde jsou zaručeny optimální podmínky
Závěrná páska - min. 12 měsíců od expedice ze skladu, kde jsou zaručeny optimální podmínky
Odolnost ochranného pokrytí svarových spojů potrubí proti působení UV záření a atmosférickým srážkám
je minimálně 6 měsíců od doby nasazení manžet.
Materiál skladovaný déle než 12 měsíců může být použitý jen po provedení laboratorních zkoušek s
potvrzením, že jeho vlastnosti jsou stále ještě v souladu s požadavky skutečných technických podmínek.
POŽADAVKY NA TEPLOTU PROSTŘEDÍ
• Při přepravě a skladování - přípustná teplota od -30 do + 40 °C.
• Před aplikací - při teplotě okolního prostředí nižší než +20oC, je nutná teplotní regulace tak, aby veškerý
materiál byl po dobu 24 hodin před aplikací v prostředí s okolní teplotou +20 až +25 ° C.
• Aplikace – musí se provádět v rozsahu teplot bezprostředníhi okolního prostředí od +5 do +50 °C.
• Po aplikaci - přípustný pokles teploty okolního prostředí po provedení prací je 10 °C /hod.
• Konečná teplota před provedením zemních prací je v rozsahu od -40 do +60 °C.
• Teplota plynovodu při provozování je od -20 do +60 °C v půdách rozdílné agresivity a vlhkosti.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Použité nádoby a případné ořezy manžet se neponechávají na místě provedených prací. Likvidaci
provádějte v souladu s platnými směrnicemi pro likvidaci průmyslových odpadů č. 2008/98 EC a 2001/118
EC. Klasifikační číslo odpadu 08 04 10.
PŘEDEPSANÉ POSTUPY NORMY A BEZPEČNOST PRÁCE
Při izolaci spojů a uložení potrubí je třeba dodržovat – požadavky následujících norem:
TPG G 920 24
Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím
TPG G 920 26
Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
TPG G 920 23
Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG G 920 21
Protikorozní ochrana v zemi uložených protikorozních zařízení
Volba izolačních systémů
TPG G 925 01
Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředí
s nebezpečím výbuchu
TPG G 905 01
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG G 927 02
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování
plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
(nahrazují TPG 927 02 schválená 3. 5. 2000)
TPG G 927 03
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací
plynových zařízení ukládaných do země.
Aplikaci systému mohou provádět jen osoby proškolené oficiálním distributorem!
Pro vyhrazená plynová zařízení musí mít rovněž kvalifikaci: izolatéři dle TPG 927 02, technici kontroly
izolací podle TPG 927 03.
Technologický postup je přesně určen v „Návodu na aplikaci použití“
Při aplikaci systému je nutno používat předepsané ochranné pomůcky!
Na pracovišti musí být k dispozici lékárnička a sněhový hasicí přístroj s náplní 5 kg nebo práškový
hasicí přístroj s náplní 6 kg!
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