OPIS:
Taśmę Mareflex MF01 zaprojektowano w celu ochrony rurociągów przed przeciekami - zgodnie
z regulacjami SOLAS II-2/4.2.2.5.3. tAŚMA MA PRZEDE WSZYSTKIM CHRONIĆ przed
rozbryzgiem łatwopalnych cieczy na rozgrzanych powierzchniach rurociągów. Substancje
łatwopalne, po zetknięciu z rozgrzaną powierzchnią mogą ulegać zapłonowi i powodować
pożar.Taśma Mareflex pozwala skanalizować ewentualne przecieki substancji łatwopalnych i
skierować je w miejsca, w których nie stwarzają już zagrożenia.
Mareflex MF01 jest dostępny jako taśma lub arkusze w różnych rozmiarach, wraz z warstwą
klejącą umożliwiającą łatwą instalację. Warstwa odznacza się doskonałą przyczepnością i
odpornością na wysokie temperatury. Ponadto - ze względów bezpieczeństwa - MF01 posiada
w swojej strukturze samogasnącą warstwę antyogniową (fire-retardant).
Mareflex jest produkowany z najwyższej jakości materiałów, spełniających wysokie wymagania
min. wytrzymałość na wysokie ciśnienia i temperatury, łatwy i szybki montaż.
Poniższy obrazek pokazuje schematycznie przekrój taśmy:

fiberglass mesh - siatka z włókna szklanego
aluminium layer - warstwa aluminium
special impregnation - impregnacja
fiberglass fabric - włókno szklane
fire retardant adhesive layer - samogasnąca warstwa przylepna
release liner - warstwa antyadhezyjna
ZALETY
Zastosowanie włókien szklanych impegnowanych dodatkowo przed wysokim ciśnieniem
Specjalnie zaprojektowana warstwa samogasnąca jako dodatkowe zabezpieczenie przed
powstaniem pożaru
Warstwa włókien szklanych poprawiających elastyczność, wytrzymałość oraz ułatwiająca
montaż

WŁASNOŚCI FIZYCZNE I TESTY

kolor

srebrny

grubość

410 mikronów

wytrzymałość na
temperaturę

do 150˚C

trwałość

Produkt zamknięty w oryginalnym opakowaniu –
trwałość nieograniczona czaowo

parametr

wynik

normy

wytrzymałość na rozrywanie

460 N/cm2

EN ISO 1421:2001

przyczepność do stali

11 N/cm2

EN ISO 2411:2001

ROZMIARY:
kod produktu

wymiary

MF01-35

35mm x 10mb

MF01-50

50mm x 10mb

MF01-100

100mm x 10mb

MF01-140

140mm x 10mb

MF01-250

25cm x 10mb

MF01-500

50cm x 10mb

MF01-1000

1m x 10mb

Zabezpieczanie połączeń spawanych rur:
Miejsce co do którego jest podejrzenie przecieku owinąć podwójnie bandażem MF01 (rys.1)
Na założony bandaż nawinąć taśmę o szer.35mm lub szerszą – od środka ku brzegom bandaża (rys2)

Rys.1

Rys. 2

Montaż na połączeniach kołnierzowych:
Zaleca się, aby wymiary taśmy MF01 były szerokością dopasowane do wielkości zabezpieczanego
kołnierza (rys.3). Istotnym jest, aby taśma wystawała min.10cm poza obręb kołnierza, po dwóch stronach
łączonych elementów. Jest to warunkiem koniecznym dla powstrzymania niespodziewanego przecieku o
wysokim ciśnieniu w razie awarii (rys.4). Dodatkowo, zaleca się nałożenie min. 2 warstw bandaża.
Ostatnią czynnością jest zamocowanie końców bandaża – poprzez nawinięcie na krańce taśmy o szer.
min. 35mm. Nawinąć – jak poprzednio – od kołnierza na zewnątrz. Ważne: nawinięta taśma powinna
pokrywać min. 50% szerokości bandaża na każdej stronie kołnierza lub flanszy (rys.5.).
W przypadku, kiedy chroniony odcinek rury łączy się bezpośrednio z zaworem, zalecane jest pokrycie
podwójną warstwą bandaża całego zaworu wraż z przylegającym odcinkiem rury.

Rys.3

Rys.4

Rys. 5

Dodatkowe instrukcje
Istotną czynnością podczas instalacji jest wykoanie na powierzchni rury ścieżki olejowej. W razie
wycieku, olej bez rozbryzgów spływa po ścieżce olejowej w bezpieczne ujście, nie stwarzając
zagrożenia i umożliwiając bezpieczne ujęcie.
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń na powierzchni taśmy, należy natychmiast
przerwać montaż. Uszkodzoną taśmę wymienić na nową.
Taśmę MF01 można docinać ostrym nożem na żądaną długość.
W trakcie montażu, należy stopniowo - w miarę możliwości – odtłuszczać elementy rurociągu
przygotowane do nałożenia taśmy. Pozwoli to uniknąć zanieczyszczeń, zapewni prawidłową
adhezję i wysoką jakość montażu.
Kierunek nawijania taśmy na odcinek rury powinien być zgodny z kierunkiem możliwego
wycieku. Ponadto odcinek na którym zostanie nałożona taśma MF01 powinien być na tyle długi,
by zapewnić bezpieczny odpływ podczas ewentualnego wycieku w trakcie eksploatacji i nie
dopuścić do kontaktu wyciekającego oleju z rozgrzaną powierzchnią.
Do usunięcia taśmy najlepiej zastosować szczypce lub ostre narzędzia.
Raz usunięta taśma nie może być zastosowana powtórnie.

Przechowywanie
MF01 należy składować w chłodnym i suchym miejscu. Zalecane jest ponadto przechowywanie
taśm w oryginalnych opakowaniach.

