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Tvarovka COVALENCE® BLOT

Vlastnosti BLOT

Nosič

Vlastnost Testovací metoda Typická hodnota

Pevnost v tahu DIN 30672 410 N/cm

Prodloužení DIN 30672 490 %

Lepidlo

Vlastnost Testovací metoda Typická hodnota

Bod měknutí ASTM E28 94 °C

Smyková pevnost EN 12068
@ 10 mm /min

kopolymer 120 N/cm2
tmel 8 N/mm2

Nainstalovaný produkt

Vlastnost Testovací metoda Typická hodnota

Přilnavost k oceli EN 12068
@ 10 mm/min

kopolymer 7,6 N/mm
tmel 0,9 N/mm2

Rázová odolnost EN 12068 třída C30 > 15 J

Odolnost vůči  
zatlačování

EN 12068 třída C30
(10 N/mm2) > 0,6 mm*

Popis produktu: 
BLOT (Blocking Tee Protection) je teplem smrštitelný dvoudílný 
lisovaný díl, vytvarovaný pro izolování balonovacího hrdla v plynových 
rozvodných sítích jako ochrana před korozí. BLOT jsou součásti 
vytvořené ze zvláštní směsi, která skvěle kopíruje kovové balonovací 
hrdla. BLOT se skládá ze „sedla“ (čtvercová záplata) s límcem vysokým 
cca 30 mm a oddělenou čepičkou. Sedlo je pokryto vysoce lepkavým 
tmelem s vysokou pevností zabezpečující vazbu k tovární izolaci potrubí. 
Díky tomu je instalace snadná. Vysoce výkonný kopolymerový povlak 
čepičky zajišťuje vynikající vazbu k holé oceli a k podložce.

Konstrukce: Dvouvrstvý systém 
• První vrstva: Vysoce lepkavý tmel s velkou pevností (límec a záplata).  
   Vysoce výkonný kopolymer (čepička). 
•  Druhá vrstva: Silnostěnný, radiací zesíťovaný, vysokohustotní 

polyetylen HDPE.

BLOT se instaluje pomocí propanbutanového hořáku přímo na 
očištěný a předehřátý povrch potrubí. BLOT po smrštění pevně drží 
na produktovodu a balonovacím hrdle. Čepička BLOT se umístí na 
balonovací hrdlo a smrští se kolem hrdla. Během smršťování těsnivo 
teče a rovnoměrně pokrývá celý povrch potrubí, zatéká do všech 
dutin a vytváří těsné pouto s podkladem. Pevnost vazby vznikne 
během ochlazení po dokončení práce. 

Pokud bylo v původní tovární izolaci vyříznuto pro provedení 
svářečských prací jen okénko, postačuje tvarovka BLOT k úplnému 
zaizolování. Pokud byla tovární izolace odstraněna po celém obvodu 
trubky, dodatečně se do izoluje dělenou smršťovací manžetou WPC.

Vlastnosti: 
• Není potřebný primer. 
•  Není potřebná zvláštní výplň.
• Velká tloušťka nosiče poskytuje mechanickou odolnost. 
•  Speciální těsnicí materiál zajistí silnou vazbu a spolehlivou ochranu. 
•  Vysoké hodnoty smykové odolnosti po instalaci. 

Výhody produktu: 
• Tvarovaný lisovaný díl pro snadnou a rychlou instalaci. 
• Spolehlivé a výkonné těsnění zabrání přístupu vody.  
• Jednoduchá instalace.  
• Není potřebné zvláštní vybavení. 
• Malý počet velikostí pro velké množství použití.  
• Udržuje cenu instalace nízkou. 
• Rychlá instalace, která šetří čas. 

Základní informace

Max. pracovní teplota +30 °C

Kompatibilní povlaky PE, PP, FBE, páska, uhelný dehet, asfalt

Min. teplota předehřevu +70 °C

Doporučení příprava potrubí čistý, suchý a bez tuku St3

Omezení zásypová zemina žádné

Technické parametry EN12068 třída C30
EN ISO 21809-3 kód 14A-1(30)

* zbytková tloušťka povlaku. 
Poznámka: Hodnoty v tabulce jsou založené na laboratorně připravených vzorcích. 
Nejsou zde zohledněny další vlivy, které se mohou vyskytnout během aplikace.

Manipulace a uskladnění

Manipulace Zacházejte opatrně. Ponechte v původním obalu ve 
svislé poloze.

Uskladnění
Vnitřní sklad, čistý a suchý, nevystavovat přímému 
slunečnímu světlu v chladném místě pod +50 °C. 
Neomezená skladovatelnost.

Informace

Dokumentace
Aplikační instrukce a další dokumentaci můžete 
získat kontaktováním místního distributora An-
ticor Bohemia s.r.o., nebo posláním emailu na  
anticor@anticor.cz

Kvalifikovaný 
personál

Aplikace z popisovaného povlaku by měla být 
uskutečněná kvalifikovaným personálem.

SW: šířka manžety 300 mm (12“) 
Rozměr patky 300 (12“) × 320 mm (12,75“)

Informace pro objednávku

Příklad objednávky: BLOT-300

D1 H1 D2 H2 D3 H3

min. max. min. min. max. min. max. min.

sup. rec. rec. sup. rec. rec. rec. rec.

mm mm mm mm mm mm mm mm

BLOT-200 100 55 30 87 55 47 24 12

BLOT-300 100 70 32 110 70 42 40 28

BLOT-400 100 70 38 110 70 80 40 28

sup: rozměr při dodávce  
rec: zotavený (smrštěný) rozměr

Navařovací hrdla



Navařovací hrdla
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Aplikace BLOT

Předtím než začnete, prosím pečlivě si projděte každou fázi montážního postupu. Pak je krok za krokem vykonejte. Nezanedbejte předpisy pro 
bezpečnost práce na staveništi. Noste rukavice a ochranné brýle. Pro více informací, kontaktujte místního distributora.

• Povrch k izolování se připraví na St3. 
• Propanbutanovým hořákem se izolovaná plocha předehřeje na 60 °C.

• Sedlový díl, bez ochranné folie nasadíme přes hrdlo. Výstražné šipky musí ukazovat ve směru osy trubky. 
• Sedlový díl se začne smršťovat od koutového svaru.

• Při smršťování se vyvarujeme tvorbě bublin. 
• Po smrštění sedla nasadíme čepičku.

• Tvarovka se zahřívá tak dlouho, až zcela přiléhá na navařovací hrdlo. 
• Dole zbývající část tvarovky tvořící napojení na potrubí, dobře přitlačte rukavicí.
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EQUIPMENT BLOT

Assembly
Before you begin, please carefully go through each phase of the entire 
installation instruction. Then execute them step by step. Follow site 
safety regulations. Wear gloves and goggles. For more information, 
contact your local Sales Engineer.

Montage 
Avant de commencer, lire attentivement l’ensemble des instructions de 
montage. Ensuite, exécuter pas à pas ces instructions. Se conformer 
aux réglementations de sécurité sur chantier. Porter gants et lunettes 
de protection. Pour toute information complémentaire, s’adresser au 
représentant commercial de la région.

Montage
Bevor Sie beginnen, sollten Sie sorgfältig jede Phase der 
Installationsanleitung durchgehen. Danach führen Sie sie Schritt 
für Schritt aus. Befolgen Sie die Montagesicherheitsbestimmungen. 
Tragen Sie Handschuhe und wenn erforderlich Schutzbrille. Für 
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen 
Verkaufsingenieur.

Montage
Voordat u begint, moet u elk deel van de montageinstructies 
zorgvuldig doornemen. Voer ze vervolgens stap voor stap uit. Volg de 
veiligheidsvoorschriften voor het bouwterrein. Draag handschoenen en 
een veiligheidsbril. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
uw plaatselijke, technische vertegenwoordiger.

Montering
Før montering påbegyndes, bedes De gennemlæse hele 
installationsvejledningen grundigt. Derefter følges denne punkt for 
punkt. Lokale sikkerhedsbestemmelser på monteringsstedet skal 
overholdes. Handsker og beskyttelsesbriller skal bruges. Ønsker 
De yderligere oplysninger, bedes De henvende Dem til Deres lokale 
salgsingeniør.

Assemblaggio
Prima di cominciare, vogliate esaminare minuziosamente ogni fase 
delle istruzioni di istallazione. Quindi eseguitele passo per passo. 
Seguite le norme di sicurezza. L’uso di guanti e di occhiali di protezione 
è obbligatorio. Per ulteriori informazioni, vogliate mettervi in contatto 
con il Tecnico delle Vendite responsabile per la vostra zona.

Montagem 
Antes de começar recomendamos que leia as instruções para se 
familiarizar bem com cada fase da instalação. Em seguida, proceda 
à sua execução passo a passo. Siga as instruções relativas a 
segurança. Ponha luvas e oculos de protecção. Para mais informação, 
consulte o técnico de vendas mais proximo.

 

Montaje
Antes de empezar, compruebe cuidadosamente las instrucciones de 
cada una de las fases de la instalacion. Ejecute paso a paso cada 
fase. Siga las instrucciones de seguridad que se ajusten a la normativa 
local. Use guantes y gafas protectoras. Para mas informacion consulte 
a su técnico local de ventas.

Installation
Innan du börjar, gå noga igenom varje fas av monteringsanvisningen. 
Utför dem därefter steg för steg. Föjl lokala säkerhetsföreskrifter för 
montering. Använd handskar och skyddsglasögon. För mer information, 
kontakta er lokala försäljnings ingenjör.

Kokoaminen
Ennenkuin aloitat, lue tarkoin asennusohjeiden jokainen kohta. 
Tee sitten kohta kohdalta niinkuin ohjeissa neuvotaan. Noudata 
tavanomaisia turvallisuusmääräyksiä. Käytä suojakäsineitä ja 
kasvosuojainta. Lisätietoja saat paikalliselta myynti-insinöörilta.

Szerelés
Kérjuk, a munka kezdése elött gondosan tanalmányozza a szerelési 
utasitás valamennyi fázisát. Kérjük kövesse azt lépésröl lépésre. 
Ügyeljen a munkavédeimi szempontokra. Használjon védökesztyüt, és 
ha szükséges védöszemüveget is. További információk tekintetében 
kérjük. forduljon a cég helyi képviselöjéhez.
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