
Średni zestaw do ochrony przed 
uszkodzeniami dla statków < 29' 

Duży zestaw do ochrony przed 
uszkodzeniami dla statków > 30' 

Zestaw XL do ochrony przed 
uszkodzeniami dla statków > 50' 

Produkt #. MarineEmergMed Produkt #. MarineEmergLg Produkt #. MarineEmergXL 

2.5" Syntho-Plug (2) 2.5" Syntho-Plug (4) 2.5" Syntho-Plug 

Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o 
średnicy zewn. do 2" 

Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o 
średnicy zewn. do 2" 

Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o 
średnicy zewn. do 2" 

Zestaw naprawczy do rur bezciśnienio-
wych o średnicy zewn. do 2" 

Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o 
średnicy zewn. do 4" 

Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o 
średnicy zewn. do 4" 

Dwuskładnikowa szpachlówka w sztyfcie 
7" (4.25 oz. każdy), wzmacniana stalą 

Zestaw naprawczy do rur bezciśnieniowych 
o średnicy zewn. do 2" 

Zestaw naprawczy do rur ciśnieniowych o 
średnicy zewn. do 6" 

Wodoszczelny pojemnik ochronny Zestaw naprawczy do rur bezciśnieniowych 
o średnicy zewn. do 4" 

Zestaw naprawczy do rur bezciśnie-niowych 
o średnicy zewn. do 2" 

 (2) Dwuskładnikowa szpachlówka w sztyfcie 
7" (4.25 oz. każdy), wzmacniana stalą 

Zestaw naprawczy do rur bezciśnie-niowych 
o średnicy zewn. do 4" 

 Wodoszczelny pojemnik ochronny Zestaw naprawczy do rur bezciśnie-niowych 
o średnicy zewn. do 6" 

  (3) Dwuskładnikowa szpachlówka w sztyfcie 
7" (4.25 oz. każdy), wzmacniana stalą 

  Wodoszczelny pojemnik ochronny 

 

MORSKI AWARYJNY ZESTAW NAPRAWCZY 

OCHRONA PRZED USZKODZENIAMI 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis 

Niezbędny element wyposażenia do ochrony przed uszkodzeniami obecny na każdym statku amerykańskiej 
Straży Wybrzeża (U.S. Coast Guard) i marynarki wojennej (U.S. Navy). Syntho-Glass® to szybkie, 
niezawodne i trwałe rozwiązanie w nagłych wypadkach. Każdy zestaw zawiera materiał w ilości 
wystarczającej do naprawy kilku nieszczelności węży, rurociągów pokładowych i przewodów układu 
hydraulicznego, lub przeprowadzenia tymczasowych napraw sprzętu mechanicznego. Ponadto przy życiu 
masy wypełniającej Syntho-Plug można naprawić uszkodzenia kadłuba zapewniając bezpieczną podróż 
powrotną. Można stosować na statkach z włókna szklanego, stali, lub aluminium, w wodzie słodkiej, 
słonawej lub słonej, powyżej lub poniżej linii wodnej. 
 

Typowe zastosowania 

 Przecieki wody, paliwa, lub pompy zęzowej 
 Przecieki zbiorników paliwowych lub 

wodnych 
 Naruszenia lub uszkodzenia kadłuba  

Zalety 

 Od razu gotowy do użycia 
 Odporny na ciepło 
 Skuteczny, zaoszczędza czas 
 Bez mieszania i związanego z tym 

nieporządku 
 Staje się twardy jak skała 
 Dopuszczony do stosowania z wodą pitną 

 

"Dzięki niemu udało się uratować 

cały sezon połowowy krabów 

królewskich na Alasce." 

- Jim Stone, kapitan statku Discovery 

Channel Deadliest Catch  

 

 

Zestaw umożliwia naprawę wycieku 
tymczasowo lub na stałe zapewniając w ten 
sposób bezpieczny powrót do domu. 

 

 

 
  
 

 

 

 
* Zestawy niestandardowe dostępne na zamówienie. Opisy poszczególnych zestawów znajdują sie na drugiej stronie.

 



 

 
 

Opis 

Syntho-Glass® to opatentowany, wstępnie impregnowany materiał kompozytowy z włókna szklanego, którego 
aktywacja zachodzi wskutek działania wody słonej lub słodkiej. Pakowany w hermetycznie zamkniętej torebce 
foliowej jest od razu gotowy do użycia i nie wymaga żadnych pomiarów ani mieszania. System ten, w 
połączeniu z odpowiednią masą wypełniającą, umożliwia naprawę i wzmocnienie rury o praktycznie dowolnej 
średnicy w kilka minut. Syntho-Glass nie tylko przywraca rurze jej pierwotną wytrzymałość ciśnieniową, ale w 
rzeczywistości sprawia, że obszar naprawy staje się bardziej wytrzymały niż przed zdarzeniem, co wpływa na 
zmniejszenie przestojów i oszczędza części zamienne i robociznę. Z początkowym czasem wiązania, który 
wynosi 30 minut (75 F), Syntho-Glass doskonale współdziała z takimi materiałami jak miedź, stal, stal 
nierdzewna, PVC, FRP, glina, beton, guma i innymi. Dodatkowo produkt ten jest bezpieczny w użyciu, 
nietoksyczny, niepalny, i bezwonny. Syntho-Glass jest uniwersalnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie 
szybkie podjęcie działań naprawczych ma kluczowe znaczenie.  
   

 Opis 

System Syntho-Glass®UP zaprojektowano specjalnie do napraw rur pod 
ciśnieniem. Dzięki połączeniu oryginalnego produktu Syntho-Glass z niezwykle 
odpornym chemicznie Syntho-Steel™ oraz unikalną gumową taśmą do 
uszczelniania ciśnieniowego, powstał system, który zapewnia geometryczną 
elastyczność przy naprawie połączeń, trójników, złączek i otworów. Ten kompletny 
system upraszczający proces aplikacji jest przygotowany tak, aby pasować do rur 
o średnicy do 10 cali. Istnieje możliwość wykonania modułów do naprawy 
większych powierzchni, zgodnie z potrzebą użytkownika. 
 

 Opis 

System Syntho-Glass®NP zaprojektowano specjalnie do napraw rur 
bezciśnieniowych. Dzięki połączeniu oryginalnego produktu Syntho-Glass z 
niezwykle odpornym chemicznie Syntho-Steel powstał system, który zapewnia 
geometryczną elastyczność przy naprawie połączeń, trójników, złączek i otworów. 
Ten kompletny system upraszczający proces aplikacji jest przygotowany tak, aby 
pasować do rur o średnicy do 10 cali. Istnieje możliwość wykonania modułów do 
naprawy większych powierzchni, zgodnie z potrzebą użytkownika. 
 

 Opis 

Syntho-Plug™ to impregnowana poliuretanem, aktywowana wodą wypełniająca 
masa piankowa stosowana do tymczasowej naprawy uszkodzeń kadłuba 
zapewniając bezpieczną podróż powrotną do domu. Masę, która jest na początku 
elastyczna wkłada się do szczeliny. Po krótkim okresie czasu twardnieje i 
wypełnia otwór. Można ją stosować na statkach z włókna szklanego, stali, lub 
aluminium, w wodzie słodkiej, słonawej lub słonej, powyżej lub poniżej linii wodnej. 
 

  Opis 

Syntho-Steel™ to dwuskładnikowa szpachlówka epoksydowa. Dzięki temu, że 
utwardza się w przeciągu kilku minut przy jej pomocy można naprawić prawie 
wszystko, co jest wykonane z metalu, materiału murarskiego, drewna, ceramiki, 
szkła i tworzyw sztucznych. Syntho-Steel nie zawiera rozpuszczalników, jest 
nietoksyczny i łatwo się przygotowuje do nałożenia. W przeciwieństwie do 
płynnych środków epoksydowych, Syntho-Steel nie kapie ani nie powoduje 
zacieków, i dobrze się trzyma mokrych powierzchni. 
 
©Neptune Research Inc. (NRI) NRI®, Syntho-Glass®, Syntho-Glass®UP, Syntho-Glass®NP zastrzeżonymi znakami towarowymi, a 
Syntho-Steel™ i Syntho-Plug™ są znakami towarowymi firmy NRI. Firma NRI prowadzi ciągły proces udoskonalania wszystkich swoich 
produktów przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej zgodności z ich specyfikacją. W związku z tym chcąc uzyskać najbardziej aktualne 
informacje o produktach należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem firmy NRI lub jej oddziałem. NRI gwarantuje jakość 
niniejszego wyrobu, gdy jest on stosowany zgodnie z instrukcją. Syntho-Glass, Syntho-Glass UP, Syntho-Glass NP NIE są 
homologowanymi systemami powlekającymi. Niestosowanie się do standardowych procedur nakładania powłoki może prowadzić do 
uszkodzenia wskutek korozji atmosferycznej.. Powłokę ochronną nakładać zgodnie z normami firmowymi. Użytkownik sam określa 
przydatność produktu do użycia i ponosi wszelkie związane z tym ryzyko. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do wymiany 
produktu. SGMarine DS 0214 Polish 
 

Produkt # Opis 
UP205 Zestaw naprawczy do rur 

ciśn. o średnicy zewn. do 1" 

UP309 Zestaw naprawczy do rur 

ciśn. o średnicy zewn. do 2" 

UP415 Zestaw naprawczy do rur 

ciśn.. o średnicy zewn. do 4" 

UP430 Zestaw naprawczy do rur 

ciśn. o średnicy zewn. do 6" 

UP650 Zestaw naprawczy do rur 

ciśn. o średnicy zewn. do 

10" NP205 Zestaw naprawczy do rur 

bezciśn. o śred. zewn. do 1" 

NP309 Zestaw naprawczy do rur 

bezciśn. o śred. zewn. do 2" 

NP415 Zestaw naprawczy do rur 

bezciśn. o śred. zewn. do 4" 

NP430 Zestaw naprawczy do rur  

bezciśn. o śred. zewn. do 6" 

NP650 Zestaw naprawczy do rur  

bezciśn. o śred. zewn. do 

10" SS07 Dwuskładnikowa masa 

szpachlowa w sztyfcie 7" 

(4.25 oz. każdy), 

wzmacniana stalą 

Zawartość zestawu 

do rur ciśnieniowych 

 Szczegółowa instrukcja obsługi  
 Ściereczka do polerowania 
 Szmatka do czyszczenia 

rozpuszczalnika 
 Rękawice ochronne 
 Taśma butylowa 
 Masa szpachlowa Syntho-Steel 
 Taśma gumowa do 

uszczelniania ciśnieniowego 
 Syntho-Glass 
 Folia ściskająca 

Zawartość zestawu do 

rur bezciśnieniowych 

 Szczegółowa instrukcja obsługi 
 Ściereczka do polerowania 
 Szmatka do czyszczenia 

rozpuszczalnika 
 Rękawice ochronne 
 Taśma butylowa 
 Masa szpachlowa Syntho-Steel 
 Syntho-Glass 
 Folia ściskająca 


