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Elcometer 165 Sada na opravu defektů v povlaku - ElcoPatch™ 

 

Rychlá, spolehlivá a důsledná oprava vad nátěrů  

ElcoPatch™ pro opravy drobných defektů v nátěru. 

Díky záplatám ElcoPatch™ je oprava vad nátěru 
jednoduchá a důsledná pro dlouhodobou ochranu. 

Sada ElcoPatch™ obsahuje vše, co potřebujete k 
opravě vad - ideální pro použití s většinou 
schválených nátěrů v 50ml tubách.  

Sady ElcoPatch™ jsou vhodné pro použití na 
kovové i nekovové podklady.  

Standardní i vyhřívané sady jsou dodávány se 
vším, co potřebujete k opravě vad nátěru - stačí přidat nátěrovou hmotu. 

 

� Konzistentní výsledky  

�  Jednoduchá konstrukce zajišťuje vždy vysoce kvalitní opravy.  

� Snadné použití  

�  Díky systému ElcoPatch™ je oprava vad nátěru jednoduchá, opakovatelná a 
reprodukovatelná.  

� Nižší náklady 

� Díky použití pouze malého množství nátěrové hmoty  

� Úspora času  

� Kvalitní opravy během několika minut. 

 

Díky systému ElcoPatch™ je oprava vad nátěru jednoduchá a stálá pro dlouhodobou 

ochranu.  

Sada ElcoPatch™ obsahuje vše, co potřebujete k opravě vad - ideální pro použití s nátěrovými 
hmotami v 50ml tubách od většiny velkých výrobců. 
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Najděte defekt pomocí vysokonapěťového porozimetru a označte 
ji 

Pomocí porozimetru lze v terénu identifikovat vady na ochranných 
povlacích na potrubí, nádržích, rozvodech vody/odpadní vody, 
zátěžových nádržích a dalších konstrukcích. Po jejich nalezení by 
měly být označeny k opravě. 

 

Přidejte brusný kroužek a poté zbruste 

Umístěte magnetický nebo nemagnetický brusný kroužek kolem 
vyznačeného defektu a poté povrch obruste pomocí brusného 
nástroje. Brusný nástroj se dodává s vyměnitelnými brusnými 
podložkami s háčky a smyčkami, takže když se brusná podložka 
opotřebuje, můžete ji vyměnit za novou. 

 

 

Odstraňte brusný kroužek, otřete povrch a poté aplikujte náplast 
ElcoPatch™ 

Jakmile je povrch připraven, odstraňte brusný kroužek a očistěte 
případné nečistoty pomocí přiložených čistících utěrek.  

Při aplikaci náplasti ElcoPatch™* odstraňte lepicí podložku a 
pevně ji přilepte k povrchu, přičemž se ujistěte, že zbroušená 
plocha je v jedné linii se středem náplasti ElcoPatch™. 

 

Aplikujte nátěrovou hmotu a nechte jej vytvrdnout 

Pomalu aplikujte nátěrovou hmotu do náplasti ElcoPatch™ pomocí 
ručního aplikátoru nátěru, dokud nátěr nevytéká ze čtyř 
přepadových otvorů. Setřete přebytečný nátěr a poté jej nechte 
vytvrdnout.   

Po vytvrzení nátěru odlepte náplast ElcoPatch™ od podkladu a 
odhalte opravený nátěr.  

Pro dosažení trvale vysoké kvality oprav opakujte tento postup u 
všech vad nátěru.  

  

 

 

Najděte defekt v nátěru 
pomocí porozimetru a 
označte ho 

Povrch zdrsněte a 
očistěte ho 

Nalepte náplast 

Vstříkněte nátěr a 
nechte jej vytvrdnout 

Náplast odstraňte 
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Sady ElcoPatch™ jsou vhodné pro použití na kovových i 
nekovových podkladech.  

Standardní i vyhřívané sady jsou dodávány se vším, co 
potřebujete k opravě vad nátěru - stačí přidat nátěrovou 
hmotu. 

 

Technická specifikace 

Part Number Description 

D165-S Elcometer 165 Sada na opravu defektů - Standard 

D165-H Elcometer 165 Sada na opravu defektů - vyhřívaná 

T16531775 Elcometer 165 Náplasti ElcoPatch™ (x 20) 

T16531775-50 Elcometer 165 Náplasti ElcoPatch™; 50 balení po 20ks 

T16531783 Elcometer 165 Brusný nástroj (x 2) 

T16531784 Elcometer 165 Brusné polštářky (x 10) 

T16531785 Elcometer 165 Brusný kroužek magnetický (x 2) 

T16531786 Elcometer 165 Brusný kroužek (x 2) 

T16531821 Elcometer 165 Ohřívací sada (včetně pouzdra na ohřívač, baterií (x 2) a 
nabíječky) 

T16531787 Čistící utěrky; balení 60ks 

T16531788 Ruční aplikátor vhodný pro 50ml (1.7fl oz) kartuši1  1:1/2:1 mísící poměr 

T16531789 Statická směšovací tryska - 5,3 mm x 16EL Luerova přípojka (x 20) 

Obsah dodávky Sada pro opravu defektů Elcometer 165: ElcoPatch™ x 20, abrazivní nástroj x 
2, abrazivní polštářky x10, abrazivní kroužek x 2, magnetický abrazivní kroužek 
x 2, ohřívací souprava 2, čisticí ubrousky v balení po 60 ks, ruční aplikátor, 
statická směšovací tryska - 5,3 mm x 16EL Luer v balení po 20 ks, návod k 
použití, pouzdro na přenášení a řemínek na zápěstí 

1 Není součástí dodávky 

2 Dodávaná pouze s Sadou pro opravu defektů Elcometer 165 - vyhřívaná 

 

 

https://www.gamin.cz/elcopatch-pro-opravy-drobnych-defektu/ 

 

 

  


