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OPIS SYSTEMU 
Pierwsza warstwa: elastyczna 

dwuskładnikowa powłoka 

epoksydowa odporna na 

naprężenia ścinające; 

Druga warstwa: aktywowana 

termicznie kopolimerowa 

warstwa klejąca o wysokiej 

wytrzymałości na naprężenia 

ścinające; 

Trzecia warstwa: usieciowany  

(HDPE) wysokiej gęstości  

o wysokiej  wytrzymałości 

mechanicznej. 

Kurczliwość: 25%. 

System ANTICORRay WSS60 

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów stalowych 

układanych pod  i nad  ziemią zgodny z normą  EN 

12068 (DIN 30 672-2000), w klasie C HT60. 

Podczas instalacji nakładany jest jako zasadnicza 

powłoka epoksyd na oczyszczoną i wstępnie 

podgrzaną powierzchnię rury. Rękaw termokurczliwy  

powinien być nawinięty wokół spoiny. Następnie, 

podczas podgrzewania, rękaw kurczy się tworząc 

szczelnie przylegającą powłokę. Utwardzony 

epoksyd tworzy mocne spoiwo z powierzchnią rury i 

kopolimerową warstwą przylepną rękawa. 

Usieciowana, zewnętrzna warstwa rękawa tworzy  

wytrzymałą barierę chroniącą rurę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.  

 

CECHY I ZALETY 

 Odporny na siły ścinające wywoływane przez 

glebę i zmiany termiczne. 

 Twardy i bardzo wytrzymały, odporny na 

uszkodzenia mechaniczne (np. podczas 

zasypywania rurociągu).   

 Nakładany na mokry epoksyd przez co następuje 

silne mechaniczne  zespolenie się z rurą. 

 W pełni odtwarza  trójwarstwową powłokę rur. 

Rękaw termokurczliwy WSS60 pozwala na 

uzyskanie monolitycznego systemu powłoki 

rurociągu. 

 Minimalna paroprzepuszczalność systemu. 

 Bardzo dobra wytrzymałość dielektryczna. 

 

 

Zaklejka zamykająca:        ANTICORRay WSS-CP 

(patrz odpowiednia karta techniczna) 

Primer: ANTICORRay 801 (patrz odpowiednie karty techniczne) 

Właściwości systemu ANTICORRay WSS60 

Badanie Norma Wynik 

Kurczliwość - 25 % 

Grubość całkowita - 2,5mm 

Grubość  HDPE - 1,1mm 

Grubość warstwy klejącej - 1,4mm 

Maksymalna temperatura pracy 

ciągłej 

- 600C 

Zgodność z powłoką fabryczną - PE, PP, FBE 

Temperatura wstępnego 

podgrzewania rury 

- 70 – 800C 

Wymagana klasa czystości 

powierzchni 
ISO- 8501 

Sa 21/2 

Ograniczenia dotyczące naprężeń  

w glebie 

- brak 

Klasa powłoki EN 12 068 Klasa C HT60 

Wytrzymałość na odrywanie EN 12 068 65 N/cm w 230C 

Odporność na uderzenia EN 12 068 > 15 J 

Odporność na wgniatanie EN 12 068 > 1mm w 600C 

Odspojenie katodowe EN 12 068 < 15mm rad. 

Odporność na starzenie termiczne 

Współczynnik wytrzymałości  

na rozciąganie 

Współczynnik wydłużenia 

EN 12 068 

po 100 dniach  

w 800C 

0.9 

0.9 

 

Produkt spełnia wymagania normy EN 12068. 

ANTICOR Sp. z o.o.  posiada certyfikat jakości ISO 9001. 
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