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P r o  l e p š í  ž i v o t n í  p r o s t ř e d í  

 
 
 

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  PPRROO  BBEEZZVVÝÝKKOOPPOOVVÉÉ  
SSAANNAACCEE  KKAANNAALLIIZZAACCÍÍ 

 
 
Společnost Trelleborg epros GmbH je v současné době nejvýznamnějším světovým dodavatelem vybavení 

a spotřebního materiálu pro bezvýkopové opravy a sanace kanalizačních potrubí. Z velké části unikátní technologie 
umožňují zabránit jak úniku odpadní vody do půdy (exfiltrace), tak i pronikání půdních částic a vody do kanalizací.  
Metodami epros lze účinně a s velmi nízkými náklady účinně odstranit následující typy vad odpadních a kanalizačních 
potrubí, stok a šachet: 

 
- netěsné potrubní spoje 
- netěsné kanalizační přípojky 
- trhliny a zlomy 
- zborcené části potrubí 
- korozivní nebo abrazivní narušení povrchu potrubí 

 
Z provozního a ekonomického hlediska je zásadním přínosem bezvýkopových technologií oprav odstranění 

velmi nákladných výkopových prací a snížení doby odstávky provozu na minimum.  
 
Hlavním přínosem technologií epros jsou špičkové bezzápachové pryskyřice, které umožňují použití na všech 

běžných typech trubek za všech klimatických a provozních podmínek, dokonce i při zatopení vodou. Platný certifikát 
vydaný Hygiene-institut Ruhrgebiet osvědčuje, že materiály epros nijak nepoškozují životní prostředí.   

 
Další výhodu technologií epros je dokonalý servis, který umožňuje včasné dodávky nejen spotřebního 

materiálu v jakémkoliv množství, ale i kompletního vybavení a náhradních dílů. Výsledkem je minimum odpadu. 
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Většina metod epros je založena na zavlečení sanační záplaty nebo rukávce naimpregnovaných pryskyřicí do 

místa poškození. Poté jsou vzduchem nebo vodou pevně přimačkány na vnitřní stěny potrubí tak, aby část pryskyřice 
pronikla i do trhlin a děr v potrubí. Následuje samovolné vytvrzení (pakry) nebo vytvrzení horkou vodou či párou o 
teplotě 40 – 80°C. pod dobu 1 až 3 hodin. 

 
Technologie epros lze použít v následujících podmínkách: 
 
♦ vhodné pro všechny typy materiálů potrubí 
♦ sanace přímých úseků potrubí DN 70 – 600 mm v délce až 225 m 
♦ opravy lokáních vad DN 70 až 3000 mm (vnitřní spojky DrainME) 
♦ sanace ohybů, kolen i míst se změnami profilu potrubí 
♦ sanace kanalizačních přípojek 45° i 90° 
♦ při provozní teplotě –8°C až +40°C 
♦ v chemicky agresivním prostředí (pH 1 až 13,5) 
♦ v podmínkách přísné ochrany ŽP (minimální odpad a znečištění, žádné škodlivé výpary nebo zápach) 
 

 
Metody epros splňují přísné požadavky všech norem EN, ASTM, WIS i přísných provozních předpisů všech 

významných provozovatelů kanalizací. Jako jediné ze všech konkurenčních systémů jsou uznávány a používány ve všech 
vyspělých zemích. 

 
Provozní výhody technologií epros: 
 
♦ zachování nebo zlepšení hydraulických poměrů v potrubí (nedochází z významné změně 

průtočného profilu ani vzniku ostrých výstupků, u narušených povrchů naopak dochází ke snížení koeficientu 
hydraulického tření a zaoblení ostrých rohů) 

 
♦ zkrácení doby odstávky provozu (v závislosti na zvolené metodě a přístupnosti místa opravy trvá 

odstávka provozu 1 až 5 hodin) 
 
♦ zvýšení provozní životnosti (oficiálně uváděná životnost je 50 let) 
 
♦ snadná dostupnost spotřebního materiálu a kompletní technologie (díky celosvětové distribuční 

síti jsou veškerý spotřební materiál a vybavení snadno dostupné v požadovaném množství a sortimentu) 
 
♦ nehořlavost a hygienická nezávadnost (vnitřní sanace delších úseků mohou významně zvýšit odolnost 

potrubí proti ohni) 
 

 
Při vývoji nových způsobů sanací využívá společnost obrovského technického zázemí koncernu Trelleborg a 

úzké spolupráce s výrobci speciálních komponentů. Příkladem je spolupráce se společností SAVA, která je 
nejvýznamnějším světovým výrobcem pneumatických vaků a pakrů.  
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ZZZÁÁÁTTTKKKYYY   AAA   VVVAAAKKKYYY   NNNAAA D   DDOOOČČČAAASSSNNNÉÉÉ   UUUZZZAAAVVVŘŘŘEEENNNÍÍÍ   PPPOOOTTTRRRUUUBBBÍÍÍ 
 

Nafukovací těsnící zátky a vaky slouží 
k dočasnému uzavření potrubí při zkouškách 
těsnosti, čištění nebo opravách. Často je 
používají také hasičské sbory při ekologických 
haváriích nebo záplavách.  
 
Umísťují se většinou hned na kraji potrubí, 
jejich konstrukce a nízká hmotnost umožňuje 
snadné přenášení i provlékání skrz šachty.  
 
Pneumatické zátky a vaky SAVA jsou vyráběny 
z vysoce elastické syntetické pryže s vynikající 
přilnavostí i na hrubé povrchy potrubí, 
s vysokou odolností proti prodření a průrazu, 
působení chemických látek a extrémních 
teplot v rozmezí -30°C až +90°C. Kovové 
součásti jsou zhotoveny z nerezavějící oceli. 
Všechny zátky i vaky jsou opatřeny kovovým 
okem s tažným řetězem a běžným 
autoventilem.  
 
Univerzální pneumatické zátky PROFILINE 
Zátky PROFILINE jsou základní řadou zátek s provozním tlakem 1,0 až 2,5 baru (0,1 – 0,25 Mpa) pro běžné typy potrubí 
používaných pro veřejné kanalizace a drenáže Ø40 – 1500 mm. 
 
Univerzální maloprůměrové pneumatické zátky PROFILINE 
Tyto zátky PROFILINE s provozním tlakem 2,5 baru (0,25 Mpa) jsou určeny zejména pro domovní odpady a přípojky o 
Ø20 – 305 mm. 
 
Maloprůměrové pneumatické zátky PROFILINE odolné proti působení ropných látek 
Běžná syntetická pryž je silně narušována ropnými látkami (nafta, benzín, minerální oleje), proto je tato řada vyráběna 
ze speciální pryže odolné proti jejich působení. Vhodné jsou zejména pro použití v petrochemickém průmyslu a při 
ekologických haváriích. Vyrábí se v Ø20 – 305 mm pro provozní tlak 2,5 baru (0,25 Mpa). 
 
Pneumatické zátky PROFILINE BYPASS s průtokem 
Průtočné zátky PROFILINE BYPASS umožňují omezený průtok vody uzavřeným úsekem nebo její řízené odčerpávání. 
Zátky mají uprostřed vestavěnu průtočnou hadici, na obou stranách zátky opatřenou rychlospojkami Storz, na které lze 
napojit hadici. Průtočné zátky je vyrábí pro Ø100 – 1500 mm s provozním tlakem 1,0 až 2,5 baru (0,1 – 0,25 Mpa). 
 
Maloprůměrové pneumatické zátky PROFILINE BYPASS s průtokem 
Tyto průtočné zátky jsou určeny  zejména pro zejména pro domovní odpady a přípojky o Ø20 – 305 mm, provozní tlak je 
2,5 baru (0,25 Mpa). Vnitřní průtočná hadice umožňuje omezený průtok vody nebo její řízené odčerpávání z uzavřeného 
úseku. Na obou koncích zátek jsou spojky Storz 
 
Maloprůměrové pneumatické zátky PROFILINE BYPASS s průtokem odolné proti působení ropných látek 
Speciální pryž umožňuje použití v prostředí znečištěném ropnými látkami. Tyto zátky jsou určeny pro použití 
v petrochemickém průmyslu a při ekologických haváriích pro potrubí Ø20 – 305 mm a provozní tlak je 2,5 baru (0,25 
Mpa). Vnitřní průtočná hadice umožňuje omezený průtok vody nebo její řízené odčerpávání z uzavřeného úseku. Na 
obou koncích zátek jsou spojky Storz 
 
Pneumatické vaky pro potrubí velkých průměrů 
Pneumatické vaky tvaru polštáře se používají na dočasné uzavření potrubí Ø600 – 2700 mm, jejich provozní tlak se 
v závislosti na průměru pohybuje v rozmezí 0,4 až 1,0 bar (0,04 – 0,10 Mpa). Jejich konstrukce se uzpůsobena 
snadnému zasunutí pře šachtu. 
 
Pneumatické zátky PROFILINE odolné proti působení ropných látek a agresivních chemikálií 
Tyto zátky se vyrábí ze speciální pryže, která odolává působení nejen ropných látek, ale i velmi agresivních chemikálií, 
jsou tedy určeny pro chemický, petrochemický průmysl a likvidaci ekologických havárií s únikem velmi agresivních látek. 
Vyrábí se pro potrubí Ø100 – 1000 mm a provozní tlak 2,5 baru (0,25 Mpa). 
 
Vysokotlaké pneumatické zátky PROFILINE 6 barů (0,6 Mpa) 
Vysokotlaké zátky umožňují odolávat značným protitlakům, vhodné jsou tedy pro práce na potrubí vystavených vysokým 
tlakům – metro, přehrady, tunely, tlakové kanalizace, vodovody atd. V závislosti na drsnosti potrubí mohou těsnící zátky 
odolávat tlakům až do 45 m vodního sloupce (0,45 Mpa). 
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Pneumatické zátky PROFILINE EI s průtokem pro stoky vejčitého profilu 
Zátky PROFILINE EI se vyrábí pro běžné profily vejčitých stok 200-100/300-1500 mm, provozní tlak 2,5 baru (0,25 MPa). 
Jsou opatřeny vodícími lyžinami a kolečky, které umožňují zaujmout správnou polohu a usnadňují manipulaci. Uvnitř mají 
průtočnou trubkou, na obou koncích opatřenou spojkami Storz. V nenafouknutém stavu mají zátky kruhový tvar pro 
snadnou manipulaci. 
 
Pneumatické vaky BYPASS pro potrubí velkých průměrů 
Pneumatické polštářové vaky s průtokem umožňují dočasné uzavření potrubí Ø600 – 2400 mm s omezeným průtokem 
vody. Na obou koncích jsou vaky opatřeny spojkami Storz 2“. Provozní tlak se v závislosti na průměru pohybuje 
v rozmezí 0,4 až 1,0 bar (0,04 – 0,10 Mpa). Jejich konstrukce se uzpůsobena snadnému zasunutí pře šachtu. 
 
Pneumatické zátky PROFILINE BYPASS se zvětšeným průtokem 
Zvětšený průtok umožňuje při uzavření potrubí vysoký objemový průtok nebo účinné odčerpávání. Zátky se vyrábí pro 
Ø100 – 1000 mm a provozní tlak 1,5 baru (0,15 Mpa). V závislosti na průměru a použitém adaptéru Storz jsou vaky 
opatřeny průtočným potrubím až 8“. Adaptéry jsou dodávány samostatně. 
 
Pneumatické zátky PROFILINE EI s průtokem pro stoky vejčitého profilu 
Zátky PROFILINE EI se vyrábí pro běžné profily vejčitých stok 200-100/300-1500 mm, provozní tlak 1,5 baru (0,15 MPa). 
Jsou opatřeny vodícími lyžinami a kolečky, které umožňují zaujmout správnou polohu a usnadňují manipulaci. Uvnitř mají 
průtočnou trubkou, na obou koncích opatřenou spojkami Storz. V nenafouknutém stavu mají zátky kruhový tvar pro 
snadnou manipulaci. 
 
 

PPPŘŘŘÍÍÍSSSLLLUUUŠŠŠEEENNNSSSTTTVVVÍÍÍ   PPPRRROOO   PPPNNNEEEUUUMMMAAATTTIIICCCKKKÉÉÉ   ZZZÁÁÁTTTKKKYYY   AAA   VVVAAAKKKYYY 
 

Nabídka obsahuje veškeré potřebné vybavení pro používání pneumatických zátek a vaků: 
- tlakové hadice pro přívod vzduchu 1,5 – 3,0 – 10,0 m s autoventilem 
- měřící a testovací transparentní hadice 6,0 m 
- tlakový regulátor pro zásobník 6,0 l/300 barů (30MPa) 
- zásobník tlakového vzduchu 6,0 l/300 barů (30MPa) 
- regulační ventil pro zátky a vaky s manometrem 
- ružní a nožní vzduchová pumpy 
- tlakové regulátory pro zátky a vaky 0,8 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 bary 
- adaptéry pro spojky Storz 
- ochranné návleky pro těsnící zátky DN 100 až DN 1200 mm (snižují opotřebení) 
- uzavírací kulové ventily 1“ a 2“ se spojkami Geka a Storz 

 
Součástí nabídky jsou i vyměnitelnéKovové uzavírací disky jsou vyráběny z hliníku a nerezavějící oceli, po obvodu jsou 
opatřeny masivním těsněním z poddajné pryže. Podle potřeby jsou dodávány v provedení s jedním nebo dvěma těsnícími 
kroužky.  
 
 
 

KKKOOOVVVOOOVVVÉÉÉ U   UUZZZAAAVVVÍÍÍRRRAAACCCÍÍÍ   DDDIIISSSKKKYYY   NNNAAA   DDDOOOČČČAAASSSNNNÉÉÉ   UUUZZZAAAVVVŘŘŘEEENNNÍÍÍ   PPPOOOTTTRRRUUUBBBÍÍÍ 
 

Kovové uzavírací disky jsou vyráběny z hliníku a nerezavějící oceli, po obvodu jsou opatřeny masivním těsněním 
z poddajné pryže. Podle potřeby jsou dodávány v provedení s jedním nebo dvěma těsnícími kroužky.  
 
Oproti nafukovacím zátkám a vakům spočívá jejich výhoda v menších rozměrech a nižší ceně, nevýhodou je nižší tlaková 
odolnost. 
 
Uzavírací disky se vyrábí v rozměrech pro potrubí DN ½“ až DN 600 mm. 
 

VVVYYYBBBAAAVVVEEENNNÍÍÍ   PPPRRROOO   PPPRRROOOVVVÁÁÁDDDĚĚĚNNNÍÍÍ   TTTLLLAAAKKKOOOVVVÝÝÝCCCHHH   ZZZKKKOOOUUUŠŠŠEEEKKK 
 

Nabídka obsahuje veškeré potřebné vybavení pro používání pneumatických zátek a vaků: 
 
Uzavse vyrábí  
Zařízení pro kamerové prohlídky spojů v potrubí.  
Slouží k vizuální kontrole spojů kanalizačních potrubí s vnitřním průměrem 200 až 700 mm. 
 
 
Kovové uzavírací disky 
Uzavírací disky jsou opatřeny po vnějším obvodu jedním nebo dvěma pryžovými těsnícími kroužky. Těsnícího tlaku se 
dosahuje přitažením disků. Nahrazují nafukovací těsnící zátky nebo vaky především při uzavření potrubí na delší dobu. 
Vyrábí se pro potrubí s vnitřním průměrem 12 až 630 mm. 
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2 Příslušenství pro pneumatické těsnící zátky a nafukovací 
vaky epros 
 
Příslušenství obsahuje kompletní sortiment příslušenství potřebného pro běžné používání nafukovacích 

těsnících zátek a vaků epros:  
- tlakové hadice 
- zdroje tlakového vzduchu 
- regulátory tlaku vzduchu 
- testovací vybavení 
- adaptéry pro spojky Storz 
- ochranné a těsnící návleky (slouží k dodatečné ochraně nafukovacích zátek a vaků) 
- kulové ventily 

 
 
 
 

3 Pneumatické sanační pakry pro vnitřní bezvýkopové opravy 
krátkých úseků potrubí DN 70 – 1200 mm laminováním 
 
 

Moderní metody 
epros Drainpacker a 
DrainME umožňují 
provádět opravy 
lokálních vad kanalizací 
a dalších obdobných 
potrubí v délce 0,5 až 
4,5 m pomocí 
nafukovacích sanačních 
pakrů. Princip spočívá 
v napuštění rohože 
z chemicky odolného 
skelného vlákna (CRF) 
speciální 
bezzápachovou 
silikátovou pryskyřicí 
epros. Poté je rohož 
navinuta a upevněna 
na nafukovací pakr, 
nejbližší šachtou 
vložena do potrubí a 
zasunuta do místa vady předem očištěného vodou nebo mechanicky. Po nafouknutí pakru předepsaným tlakem dojde 
k natlačení rohože na vnitřní stěny a během 1 až 3 hodin k vytvrzení pryskyřice. Správné umístění rohože je zajišťováno 
permanentním CCTV monitoringem.  

 
Při nafouknutí pryžového rukávce pakru dochází k natlačení pryskyřice i do spár (prasklin, děr, zlomů nebo 

netěsných spojů), a tím zároveň i zpevnění místa vady. Opravu je možné provádět i při vysokém protitlaku vody  nebo 
zeminy pronikající zvnějšku do potrubí  nebo i při kompletním zaplavení opravovaného potrubí vodou. 

 
Metody epros Drainpacker a DrainME vyhovují požadavkům ČSN EN 1610 na vodotěsnost stejně jako všem 

obdobným normám a provozním předpisům všech vyspělých zemí světa náročným požadavkům ochrany ŽP i ochrany 
zdraví. Po nalepení rohože nedojde ani ke zhoršení hydraulických poměrů, ani k výraznému zmenšení průřezu potrubí, 
které by mohlo mít za následek zhoršení možností mechanického čištění.  

 
Krátké sanační pakry  
Krátké sanační pakry se používají k opravám krátkých vad (maximální podélná délka vady zhruba 50 cm) v přímých 
úsecích potrubí DN 150 až 700 mm. Opatřeny jsou stavitelnými vodícími kolečky pro snadný pohyb potrubím. Pryžový 
rukávec lze vyměnit bez vulkanizace na místě stavby.  

 
Ohebné domovní pakry bez průtoku a vodících koleček  
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Domovní pakry umožňují opravy vad v délce do 4,5 m v potrubí DN 70 až 200 mm v rovných úsecích i ohybech. Pakry 
nejsou vybaveny vodícími kolečky ani neumožňují průtok vody, na obou koncích jsou opatřeny tažnými oky pro snadné 
zavlečení do místa vady. Pracovní tlak se pohybuje v závislosti na průměru od 2,0 do 3,0 barů (0,2 až 0,3 Mpa). 
 
Ohebné dlouhé sanační pakry s průtokem 
Tyto pakry se používají k opravám vad s podélnou délkou 0,8 až 4,5 m v přímých úsecích, ohybech a 90° kolenech 
potrubí DN 100 až 1200 mm. Opatřeny jsou stavitelnými vodícími kolečky pro snadný pohyb potrubím a průtokem vody 
přes pakr během nafouknutí. Pracovní tlak se pohybuje v závislosti na průměru od 1,0 do 2,5 barů (0,1 až 0,25 Mpa). 
Pryžový rukávec je snadno vyměnitelný bez vulkanizace na místě stavby.  
 
Drenážní pakry bez průtoku  
Ohebné drenážní pakry jsou určeny k opravám krátkých vad (maximálně 60 cm) v rovných úsecích i 90° ohybech potrubí 
DN 100, 125 a 150 mm. Pracovní tlak 2,2 bary (0,22 Mpa). 
 
Dlouhé sanační pakry bez průtoku a vodících koleček  
Tyto sanační pakry se používají k opravám podélných vad o délce 1,0 až 4,5 m v potrubí DN 200 až 800 mm především 
v přímých úsecích. Pakry nejsou vybaveny vodícími kolečky ani neumožňují průtok vody, na obou koncích jsou opatřeny 
tažnými oky pro snadné zavlečení do místa vady. Pracovní tlak se pohybuje v závislosti na průměru od 0,6 do 1,5 barů 
(0,06 až 0,15 Mpa). 
 
 
 
 

4 Příslušenství pro pneumatické sanační pakry, nářadí a 
pomocný materiál 
 
Velkou výhodou sanačních pakrů epros je kompletní sortiment příslušenství, pomocného a spotřebního 

materiálu pro provádění oprav. Nabídka příslušenství obsahuje: 
 

- vyměnitelné pryžové rukávce sanačních pakrů 
- zasouvací trubky pro umístění pakru do místa vady a 

přivedení tlakového vzduchu 
- siťové bandáže pro zajištění naimpregnované skelné 

tkaniny na pakru 
- vrtáky poháněné tlakovým vzduchem 
- vzduchové regulátory 
- vzduchové pumpy 
- tlakové hadice 
- odměrné a míchací nádoby na pryskyřici 
- míchací vrtule 
- roztírací špachtle a nůžky na skelnou tkaninu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Spotřební materiál a ochranné prostředky pro opravy potrubí 
pomocí sanačních pakrů, sanační ocelové vložky, vnitřní 
těsnící manžety 
 
Součástí technologií epros je nabídka speciálně vyvinutého spotřebního materiálu, který by vyhovoval 

náročným požadavkům platných technických norem a provozních předpisů nejnáročnějších uživatelů: 
 

- sanační rohože z chemicky odolného skelného vlákna CRF+ a CRF (dodávány v rolích cca 40 m) 
- ochranné folie pro sanační pakry (PE folie v 50 m rolích, strečová folie v 300 m rolích) 
- ochranná hadice z PE folie pro sanační pakry (chrání pryžový rukávec pakru před zalepením) 
- separační prostředek na očištění pakrů od pryskyřice (kanistr 2,5 l) 
- vázací drát (slouží k upevnění sanační rohože navinuté na pakr) 
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- jednorázové ochranné pracovní rukavice a overaly (všechny běžné velikosti) 
 
 
Sanační dělené vložky z nerezavějící oceli 
V místech, kde zborcení potrubí vlivem malé pevnosti nebo chemické či mechanické narušení stěn nezaručují 
dostatečnou pevnost laminované vložky ze skelné rohože, používají se výztužná pouzdra z nerezavějící oceli. Pouzdra 
jsou podélně rozříznutá a částečně svinutá, aby mohla být zavlečena do poškozeného místa.  
Pouzdra se vyrábí v délkách 300, 500, 650 a 800 mm pro DN 150 až 1200 mm, materiálem je austenitická nerezavějící 
ocel třídy 1.4301. 
Pro upevnění ocelových vložek v potrubí se používá pryskyřice epros KONUDUR 134RH/K. 
 
Vnitřní těsnící (opravné) manžety 
Vnitřní těsnící manžety se používají především na opravy vadných spojů nebo příčných prasklin a zlomů potrubí DN 500 
až 3000 mm. Montáž provádí 2 pracovníci s pomocí jednoduchého ručního pákového hydraulického čerpadla a 
rozpěrných vložek. 
Vnitřní těsnící manžety se vyrábí v šířkách 280, 330 a 480 mm. 
 
Vybavení pro montáž vnitřních těsnících (opravných) manžet 
Pro montáže vnitřních manžet je dodávání následující vybavení: 

- ruční pákové hydraulické čerpadlo včetně sady rozpěrných vložek 
- rozpěrné vložky (slouží k fixaci manžety) 
- polyethylenový rukávec (lze použít jako dodatečný těsnící element) 

Všechny položky je možné objednávat samostatně. 
 
 
 
 
 

6 Inverzní sanační systémy oprav potrubí epros DrainLiner 
(laminování dlouhých úseků pomocí obráceného rukávce) 
 
Metody epros DrainLiner umožňují provádět opravy dlouhých úseků 

potrubí DN 50 až 300 mm pomocí vtlačování obráceného dvousložkovou pryskyřicí 
smáčeného rukávce z polyesterové tkaniny potahované PVC nebo PUR. 

 
Aby bylo zamezeno výskytu bublin, které mají zásadní vliv na kvalitu 

opravy, je laminovací rukávec opatřen odvzdušňovacími otvory a přebytečný 
vzduch je odsáván pomocí vakuovací vývěvy. Homogenní impregnace pryskyřice 
v rukávci je zajišťována na speciálním impregnačním stole. Naimpregnovaný 
rukávec je poté navinut do bubnu inverzní jednotky, kde je celou operaci možné 
kontrolovat pomocí pozorovacího okénka. Konec navinutého rukávce se obrátí do 
manžety, která je poté připevněna na konec inverzní průhledné a ohebné hadice a 
vsunuta šachtou nebo jiným servisním otvorem do poškozeného potrubí. Tlakem 
vody nebo vzduchu je poté převrácený rukávec odvíjen a vtlačován do 
opravovaného potrubí. 

 
Výhodou metody epros DrainLiner je možnost použit na vtlačování rukávce jak tlakového vzduchu (silikátová 

pryskyřice) tak i horké vody(epoxidová pryskyřice). Opravu lze snadno provést přes jakoukoliv šachtu nebo servisní otvor 
za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Výsledkem je naprosto hladký vnitřní povrch opravovaného potrubí bez 
jakýchkoliv negativních hydraulických změn. Odpad nebo možnost znečištění okolí jsou nulové. 

 
 
 

Inverzní sanační 
systém, Typ I 
Souprava zahrnuje 
veškeré potřebné 
vybavení včetně 
inverzního bubnu, 
ručně poháněného 
impregnačního stolu, 
inverzních hadic 
délky 2 a 4 m, 
vakuovací vývěvy,  
nářadí a pracovních 
pomůcek. Veškeré 
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součásti soupravy lze zakoupit zvlášť. 
 
 
 

Inverzní sanační systém, Typ II 
Souprava zahruje veškeré potřebné vybavení včetně inverzního bubnu, elektricky poháněného impregnačního stolu, 
inverzních hadic délky 2 a 4 m, vakuovací vývěvy,  nářadí a pracovních pomůcek. Veškeré součásti soupravy lze zakoupit 
zvlášť. 

 
Inverzní sanační systém, Typ III 
Souprava zahruje veškeré potřebné vybavení včetně inverzního bubnu, elektricky poháněného impregnačního stolu, 
inverzních hadic délky 2 a 4 m, vakuovací vývěvy,  nářadí a pracovních pomůcek. Veškeré součásti soupravy lze zakoupit 
zvlášť. 

 
Teplovodní oběhové systémy  
Tyto systémy slouží k ohřevu a cirkulaci vody pro inverzní sanační systémy typu I až III pří použití epoxidové pryskyřice 
epros. Vytvrzováním epoxidové pryskyřice v horké vodě se značně zkracuje doba potřebná na opravu. 

 
 
 
 

7 Impregnační stoly, vakuovací vývěvy a další příslušenství pro 
inverzní sanační systémy epros DrainLiner 
 
Společnost epros dodává veškerý sortiment svých laminovacích souprav, nářadí, pomocného a spotřebního 

materiálu jako samostatné položky bez jakéhokoliv cenového znevýhodnění. 
 
 
 
 
 

8 Laminovací rukávové vložky (linery) epros 
 
Sortiment epros zahrnuje kompletní sortiment laminovacích rukávových vložek pro sanační pakry a inverzní 

systémy, kloboukových vložek pro opravy 45° a 90° odboček a přípojek. 
 

Laminovací rukávové vložky DrainLiner (PVC) 
Rukávové vložky s vnějším potahem PVC jsou vhodné pro inverzní laminování DN 100 až 250 mm v přímých úsecích, 
kolenech i ohybech 90° při teplotě do 50°C. Vnější potah PVC. V otevřených místech potrubí je nutné vložku zajistit proti 
vyboulení. 
Vhodné pryskyřice: L30E1, L40, EPROPOX GREEN 
 
Laminovací rukávové vložky ECO Liner (PU) 
Rukávové vložky s vnějším potahem PU jsou vhodné pro inverzní laminování DN 100 až 250 mm v přímých úsecích, 
kolenech i ohybech 90° při teplotě do 50°C. Vnější potah PVC. V otevřených místech potrubí je nutné vložku zajistit proti 
vyboulení. Výhodou je vyšší chemická odolnost PU potahu. 
Vhodné pryskyřice: L30E1, L40, EPROPOX GREEN 
 
 
Laminovací rukávové vložky DrainLiner (B1307 PVC) pro 
vytvrzování v horké vodě do 80°C 
Tyto vložky s vnějším potahem PVC jsou vhodné pro inverzní 
laminování DN 100 až 300 mm v přímých úsecích, kolenech i ohybech 
45° při teplotě vytvrzování 80°C. Vnější potah PVC.  
Vhodné pryskyřice: L30E1, L40, EPROPOX GREEN, EPROPOX 
GREY 

 
Laminovací rukávové vložky DrainPlusLiner (PUR) s fleecem 
Tyto vložky s vnějším potahem PU jsou vhodné pro inverzní laminování 
DN 100 až 250 mm v přímých úsecích, kolenech i ohybech 90° při 
teplotě do 50°C. Vnější potah PUR. Výhodou je vyšší chemická 
odolnost polyuretanového potahu. 
Vhodné pryskyřice: L30E3, L40, EPROPOX VIS 

 
Kalibrační laminovací hadice pro nízkou zátěž 
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Používají se na opravy potrubí DN 100, 125 a 150 mm s tepelnou odolností do 45°. 
 

Kalibrační laminovací hadice PVC pro střední zátěž 
Používají se jako podpora v otevřených místech na opravy potrubí DN 100 až 400 mm s tepelnou odolností do 45°. 

 
 

Kalibrační laminovací hadice s tepelnou odolností do 60°C 
Používají se jako podpora v otevřených místech na opravy potrubí DN 100 až 400 mm s tepelnou odolností do 60°. 

 
Kalibrační laminovací hadice PVC pro vysokou zátěž 
Používají se jako podpora v otevřených místech na opravy potrubí DN 150 až 600 mm s tepelnou odolností do 45°. 

 
Laminovací 
kloboukové vložky 
pro odbočky 90° 
Kloboukové vložky bez 
vnějšího potahu se 
používají opravy 
odboček a přípojek 90° 
DN 100 až 400 pomocí 
sanačních LCR pakrů. 

 
Laminovací 
kloboukové vložky 
pro odbočky 45° 
Kloboukové vložky bez 
vnějšího potahu se 
používají opravy 
odboček a přípojek 45° 
DN 100 až 150 pomocí 
sanačních LCR pakrů. 
 
Laminovací 
kloboukové vložky pro odbočky 90° s potahem 
Kloboukové vložky bez vnějšího potahu se používají opravy odboček a přípojek 90° DN 100 až 400 pomocí sanačních 
LCR pakrů. 
 
Laminovací kloboukové vložky Brawoliner 
Univerzální vložky Brawoliner lze použít na opravy odboček a přípojek DN 100 – 200 mm. 
 
Laminovací rukávové vložky M.L.I.S. 400 g/m2 pro vytvrzování v horké vodě 90°C 
Tyto polyesterové vícevrstvé vložky jsou vhodné pro inverzní laminování DN 200 až 700 mm v přímých úsecích při 
teplotě vytvrzování 90°C, pokud je vyžadována tloušťka stěny 3 až 15 mm. Vnější vrstvu tvoří PU 400 g/m2. 
Vhodné pryskyřice: EPROPOX GREEN, EPROPOX GREY 
 
Laminovací rukávové vložky M.L.I.S. 500 g/m2 pro vytvrzování v horké vodě 90°C 
Tyto polyesterové vícevrstvé vložky jsou vhodné pro inverzní laminování DN 200 až 700 mm v přímých úsecích při 
teplotě vytvrzování 90°C, pokud je vyžadována tloušťka stěny 3 až 15 mm. Vnější vrstvu tvoří PU 500 g/m2. 
Vhodné pryskyřice: všechny typy EPROPOX 
 
 
Podkladní laminovací rukávové vložky 
Podkladní laminovací vložky z PVC tkaniny se používají jako podkladní vrstva pro dodatečné zpevnění v silně narušených 
místech potrubí DN 100 až 1000 mm. 
 
Laminovací rukávové vložky Brawoliner FIX 
Flexibilní rukávové laminovací vložky Brawoliner jsou vhodné pro 
inverzní laminování potrubí DN 100 až 200 mm v přímých úsecích, 
ohybech i kolenech 90°. Teplota při vytvrzování do 45°C.  
Vhodné pryskyřice: L30E3, L40, EPROPOX VIS 
 
 
 
 

9 Pryskyřice pro sanace potrubí 
laminováním 
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Společnost epros vyrábí špičkové dvousložkové pryskyřice na opravy kanalizačních a odpadních potrubí dvou 

základních typů: 
 

Silikátové pryskyřice epros 
Používají se jak pro laminování inverzním rukávcem, tak i pro lokální krátké opravy pomocí pneumatických pakrů: 

- míchací poměr 2 : 1 (pryskyřice : tvrdidlo) 
- vysoká chemická odolnost pH 1 až 13,5 
- odolnost proti vysokým teplotám, nehořlavá 
- žádné VOC (prchavé organické sloučeniny) 
- vynikající vazba na všechny materiály trubek (u HDPE pouze mechanická vazba) 
- prakticky nulové smrštění 
- dlouhá skladovací doba 
- teplota použití –5°C až 35°C 
 

typ: epros WO1 použití: lokální opravy pomocí pakrů doba zpracovatelnosti:  7 min. 
 epros W  lokální opravy pomocí pakrů  15 min. 
 epros S  lokální opravy pomocí pakrů  30 min. 
 epros L30E1  rukávové vložky DrainLiner, ECO Liner  50 min. 
 epros L30E3  rukávové vložky DrainPlusLiner s fleecem  45 min. 
 epros L40  rukávové vložky DrainLiner, ECO Liner, DrainPlusLiner s fleecem 130 min. 
 
Epoxidové pryskyřice epros EPROPOX VIS A1  
Používají se pro opravy inverzním rukávcem: 

- vytvrzování horkou vodou, která zajišťuje vysokou flexibilitu během instalace 
- krátká doba vytvrzení 
- nízká viskozita usnadňuje impregnaci tkaniny 
- vysoká chemická odolnost 
- skladovací doba 18 měsíců 

 
tvrdidlo: epros EPROPOX VIS B2 použití: vložky Brawoliner, DrainPlusLiner doba zpracovatelnosti: 75 min. 
 epros EPROPOX VIS B4  rukávové vložky DrainLiner, ECO Liner  120 min. 

 
Pryskyřice KONUDUR 134H/K pro sanační dělené vložky z nerezavějící oceli  
Tato pryskyřice se používá pro fixaci kovových sanačních vložek v opravovaném potrubí. Doba zpracovatelnosti 50 – 60 
minut, pryskyřice nesmí být skladována za nižší teploty než +5°C. 

 
Pryskyřice HARZ W a HARZ S (dodávány ve společném balení s tvrdidlem)  
Pryskyřice HARZ se používají na impregnaci rohoží ze skelného vlákna CRF a CRF+ pro opravy místních vad pomocí 
pneumatických pakrů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Sanační pneumatické pakry LCR na opravy odboček a 
přípojek, spotřební materiál, vybavení 
 
Dodatečně prováděné domovní odbočky jsou hlavním zdrojem poruch kanalizací. Opravy těchto vad jsou však 

technicky velmi komplikované. Metody LCR vyvinuté firmou epros umožňuje provádět tyto opravy daleko efektivnějším a 
levnějším způsobem než jiné způsoby: 

 
A. Metoda Drain LCR Packer - je založena na použití kloboukové vložky a speciálního LCR pakru s pneumaticky 

výsuvným bočním balonem, který po zasunutí pakru a jeho natočení do správné polohy 
zasune po nafouknutí příslušnou část kloboukové sanační vložky do potrubí přípojky 

B. Metoda Drain LCR Inject - spočívá v injektáži pryskyřice do místa styku hlavního potrubí a přípojky k zamezení 
průsaku v tomto kritickém místě 

C. Metoda Drain LCR Liner - využívá opět speciální LCR pakr s pneumaticky výsuvným bočním balone a zavedení 
převráceného rukávce do hlavního potrubí i přípojky 
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Tyto tři metody epros LCR představují v současné světovou špičku provádění bezvýkopových oprav přípojek. 
Umístění pakru do správné polohy je vždy nutné sledovat pomocí kamer. 

 
Sanační LCR pakry na opravy 90° odboček a přípojek DN 100 
Slouží na opravy kolmých odboček a přípojek DN 100 napojených na hlavní potrubí DN 130 až 500 mm metodami LCR 
Packer a LCR Liner. 
  
Sanační LCR pakry na opravy 45° odboček a přípojek DN 100 
Slouží na opravy šikmých odboček a přípojek DN 100 napojených na hlavní potrubí DN 130 až 500 mm metodami LCR 
Packer a LCR Liner. 
 
Sanační LCR pakry na opravy 90° odboček a přípojek DN 150 
Slouží na opravy kolmých odboček a přípojek DN 150 napojených na hlavní potrubí DN 130 až 500 mm metodami LCR 
Packer a LCR Liner. 
  
Sanační LCR pakry na opravy 45° odboček a přípojek DN 150 
Slouží na opravy šikmých odboček a přípojek DN 150 napojených na hlavní potrubí DN 130 až 500 mm metodami LCR 
Packer a LCR Liner. 

 
Vyměnitelné pryžové rukávce pro LCR pakry  opravy 45° a 90° odboček a přípojek  
Vyměnitelné rukávce umožňují snadnou výměnu nejvíce namáhané části pakrů LCR přímo na místě stavby bez potřeby 
vulkanizace. 

 
Pryskyřice epros L30E5 pro sanace odboček a přípojek metodou LCR pakrů  
Pryskyřice byly speciálně vyvinuta pro opravy přípojek metodami LCR, vlastní pryskyřice  a tvrdidlo se dodává v balení 42 
nebo 250 kg.  

 
Vybavení pro snace odboček a přípojek metodou LCR pakrů  
Součástí nabídky epros je kompletní vybavení pro opravy odboček a přípojek: 

- ovládací jednotka 
- zásobník tlakového vzduchu (obsah 20 l, tlak 0,1 Mpa) 
- naviják LCR s tlakovou hadicí 
- zasouvací trubky 
- adpatér 
- odměrné a míchací nádoby na pryskyřici 
- míchací vrtule 
- roztírací špachtle a nůžky na skelnou tkaninu 
- separační sprej (nanáší se na pakr před použitím) 
- separační roztok (slouží k očištění pakru po použití) 

 
Kamerová jednotka pro řízení při použití metody oprav odboček a přípojek LCR  
Kamerový systém umožňuje řídit umístění pakru LCR do správné polohy a kontrolovat proces nafouknutí i konečný 
výsledek opravy po vytvrzení. 

 
Rukávové inverzní laminovací vložky pro sanaci přípojek metodou LCR Liner  
Inverzní vložky umožňují provádět sanaci vadných 45° a 90° odboček a přípojek DN 100 a 150 metodou Drain LCR Liner. 
Vnitřní průměr hlavního potrubí DN 130 až DN 300 mm. 

 
 
 
 

 
 

„„„PPPiiipppeee   DDDoooccctttooorrr®®®“   -   nový   směr   zefektivnění   bezvýkopových   oprav ““ -- nnoovvýý ssmměěrr zzeeffeekkttiivvnněěnníí bbeezzvvýýkkooppoovvýýcch oh opprraavv
 
V roce 2002 zahájila společnost epros úzkou spolupráci s 

hlavním světovým výrobcem flexibilních spojek pro kanalizace, drenáže 
a další potrubní systémy s pracovním tlakem do 2 barů, společností 
Flex-Seal/Fernco,.   

 
Prvním společným produktem se staly servisní balíčky „Pipe 

Doctor®“, obsahující kompletní balení spotřebního materiálu na opravu 
potrubí DN 70 až 525 mm pomocí běžných pneumatických sanačních 
pakrů.  

 
Použitím laminovacích kitů Pipe Doctor® došlo k výraznému 

zefektivnění oprav lokálních vad při současné minimalizaci nároků na 
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spotřební materiál. Díky skutečnosti, že veškerý spotřební materiál (pryskyřice, sklená tkanina, folie, vázací drát, stěrka a 
pracovní rukavice) je v potřebném množství a velikostech pro daný průměr obsažen v balíčku, musí být servisní vozidlo 
vybaveno pouze pakrem potřebné velikosti, univerzálním zdrojem tlakového vzduchu  (kompresor nebo zásobník 
tlakového vzduchu) s regulátorem tlaku, zasouvacími tyčemi na přívod tlakového vzduchu a monitorovacími prostředky 
(kamerou). Používané pryskyřice jsou naprosto bez zápachu a neobsahují škodlivé prchavé látky. 

 
Po očištění místa opravy nepřesahuje doba nutná na přípravu, zasunutí a nafouknutí pakru více 

jak 30 minut plus 2 až 3 hodiny nutné na vytvrzení. Závislost na počasí je minimální, potrubí může být 
zatopeno vodou. Odpad je minimální a plně recyklovatelný. 
 
 
 
 
 

PPPrrraaacccooovvvnnnííí   pppooossstttuuuppp   pppřřřiii   oooppprrraaavvvěěě   pppoootttrrruuubbbííí   sss   pppooouuužžžiiitttííímmm   pppaaakkkrrruuu   aaa   
lllaaammmiiinnnooovvvaaacccíííhhhooo   kkkiiitttuuu   PPPiiipppeee   DDDoooccctttooorrr®®®

 
1. Na pakr odpovídající velikosti navlečte ochranný rukávec z PE folie a na obou koncích jej upevněte stahovacími vazáky. 
2. Na vhodnou pracovní plochu roztáhněte pracovní ochranou folii a na ni položte rozvinutou rohož ze sklené tkaniny lícovou 

(hrubší) stranou označenou „this side up“ nahoru. 
3. Ze sáčku s pryskyřicí stáhněte dělící sponu a po dobu 1 minuty míchejte obě složly promačkáním a protřepáním. 

 
4. Odstřihněte jeden z rohů sáčku a vylijte zhruba 50 – 60% obsahu na rohož ze skelné tlakniny. 
5. Krok 1: Pomocí přibalené stěrky rozetřete kolmými tahy pryskyřici rovnoměrně po celé ploše rohože. 

Krok 2: Přeložte jednu třetinu rohože podle vyznačené čáry a ze sáčku nalijte na tuto přeloženou (suchou) část rohože asi 
jednu třetinu ze zbývajícího obsahu pryskyřice a pečlivě ji rozetřete kolmými tahy. 

Krok 3: Přeložte zbývající třetinu rohože podle vyznačené čáry a ze sáčku nalijte na toto přeloženou suchou část opět nalijte 
asi jednu polovinu ze zbývajícího obsahu sáčku a pryskyřici opět pečlivě rozetřete kolmými tahy.  

Krok 4: Obraťte poskládanou rohož suchou stranou nahoru a vylijte na ni zbývající obsah sáčku a opět jej rozetřete po celé 
ploše. 

 

 
6. Naviňte naimpregnovanou rohož na pakr mezi vyznačené barevné značky, konce rohože se musí dostatečně překrývat. 
7. Navinutou rohož upevněte přiloženými vázacími dráty utaženými na tři půlotáčky ve vzdálenosti asi 25 od okrajů rohože. 

Zajištění rohože můžete ještě zvýšit mírným přifouknutím pakru. 
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8. Vložte takto připravený pakr s rohoží do opravovaného potrubí. 

 
9. Pomocí zasouvacích tyčí na přívod tlakového vzduchu nebo tažných lan zasuňte pakr do potřebné pozice buď s pomocí značek 

nebo monitorovací kamery. 
10. Nafoukněte pakr předepsaným tlakem 2 barů (0,2 Mpa). Dojde k uvolnění vázacích drátů a část pryskyřice bude natlačena do 

prasklin nebo spár v místě vady. 
Upozornění: V případě větších volných otvorů v místě orpavované vady může dojít bez dostatečného protitlaku k nežádoucímu 
vyboulení pakru. V takovém případě lze použít dodatečné výztuže nebo pakr nafouknout nižším tlakem. 

11. Po uplynutí stanovené doby vytvrzování (obvykle 2 nebo 3 hodiny podle typu použité pryskyřice) vypusťte z pakru vzduch a 
vytáhněte jej ven. 
(použitý materiál – pracovní a ochranná folie, rukavice, sáček od pryskyřice, stěrka a lepenková krabice – budou uloženy do 
tříděného odpadu) 

  
 
 
 
 
Autorizovaný dovozce do ČR/SR: 
 

  
Národních hrdinů 16 telefon /fax : 519 325187 
690 02 Břeclav, CZ telefon : 519 323168 
www.rexcom.cz e-mail : info@rexcom.cz 


	Pracovní postup při opravě potrubí s použitím pakru a laminovacího kitu Pipe Doctor® 

