
INSTRUKCJA STOSOWANIA

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl EG-135-PL&DOC R01 s. 1|4

Taśma do detekcji wodoru 

DX-2106H 
Nitto

• Upewnić się, że powierzchnia podłoża jest czysta, sucha i wolna od wszelkich 
pyłów, zanieczyszczeń, śladów oleju, drobnych okruchów, itp. 

• Taśma Nitto do wykrywania przecieków wodoru to Samoprzylepna Taśma Czuła 
na Ciśnienie (PSA), naklejenie taśmy wymaga dociśnięcia jej ręką lub wałkiem. 

• Nie w każdej sytuacji da się owinąć zabezpieczaną powierzchnię taśmą DX-2106H 
z zastosowaniem „motylkowej” techniki oklejania (zob. z prawej). Taki sposób 
nie tylko pozwala otoczyć szczelnie całą powierzchnię, lecz również odcina 
wszelkie drogi wypływu wodoru, co umożliwia łatwą identyfikację potencjalnych 
przecieków.

• Zmarszczenia taśmy i wystające fragmenty mogą ułatwiać zmianę koloru taśmy. 
Ma to swoje zalety, gdyż obszar zmiany koloru staje się bardziej nieregularny 
dzięki zwiększeniu obszaru kontaktu przeciekającego gazu z powierzchnią taśmy. 

Sposób naklejania

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem Instrukcji Stosowania producenta Nitto, Inc.

• Kontrast pomiędzy obszarem o zmienionej barwie a obszarem bez zmian będzie można łatwiej zobaczyć, jeśli taśma będzie 
owinięta wokół obszaru większego od spodziewanej lokalizacji przecieku. Jeśli zmieni się kolor całej taśmy, to trudno będzie 
zidentyfikować punkt przecieku. Tak więc lepiej jest owinąć taśmę wokół nieco większego obszaru. 

Uwagi dotyczące zastosowania

• Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako miejscowy sygnalizator przecieków wodoru i powinien być używany jako 
część kompleksowego systemu detekcji gazów. Uwaga: taśma nie zapobiega przeciekom gazu.

• Szybkość zmiany koloru zależy od procentowego stężenia wodoru, prędkości przepływu i temperatury. Wyższe stężenia, 
prędkości przepływu i temperatury powodują szybszą zmianę koloru taśmy. W zależności od warunków, jeden procent wodoru 
w 99% powietrza może nie spowodować zmiany koloru taśmy. 

• Taśma była testowana pod względem zdolności wykrywania wodoru w temperaturze 60�C, 40�C i przy wilgotności do RH 95% 
oraz przez trzy miesiące w temperaturze  -5�C, skuteczność detekcji wodoru jest gwarantowana dla wyrobu jedynie w warunkach 
odpowiadających specyfikacji podanej przez Nitto. 

• W przypadku zauważenia zmiany koloru zalecane jest powtórne sprawdzenie ewentualnego przecieku gazu za pomocą detektora 
gazowego wodoru. 

• W wysokich temperaturach (~200�C /392�C) substancje organiczne, na przykład (ale nie tylko) pozostałości po odciskach palców, 
gromadzą się na powierzchni urządzeń i mogą być źródłem gazu, który potencjalnie może spowodować zmianę koloru taśmy. 

• „Punktowa” zmiana koloru może zostać zaobserwowana w warunkach wysokiej temperatury lub po długotrwałym narażeniu na 
promieniowanie UV na wolnym powietrzu. „Punktowa” zmiana koloru nie jest spowodowana przeciekiem gazowego wodoru. 
W przypadku przecieku wodoru obserwowana jest „powierzchniowa” zmiana koloru. 

• Niektóre metalowe rury w warunkach ciągłej pracy przy wysokiej temperaturze (powyżej 100�C /212�F) mogą powodować 
zmianę koloru taśmy nawet w przypadku braku przecieku. 

• Długotrwała praca w warunkach podwyższonej temperatury (ponad 60�C /140�C) lub praca na wolnym powietrzu, gdzie 
występuje narażenie na promieniowanie UV lub opady deszczu, mogą spowodować spowolnienie procesu zmiany koloru.  
W takich warunkach może się również pojawić dodatkowy osad. Taki osad odkładający się na powierzchni taśmy można łatwo 
zetrzeć i usunąć. 

Przykład „punktowej” zmiany koloru
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• Przyleganie ciał obcych do powierzchni taśmy, na przykład pyłu, piasku, rdzy, itp. może spowodować wolniejszą zmianę jej 
koloru. 

• Po nałożeniu taśmy DX-2106H na monitorowaną powierzchnię nie należy taśmy usuwać i naklejać ponownie, gdyż może to 
spowodować dostanie się ciał obcych na powierzchnię samoprzylepną, co wpływa na przyleganie taśmy i jej zdolność do 
detekcji wodoru. 

• W przypadku naklejenia taśmy na rury wykonane z innego materiału, niż stal nierdzewna, podczas deszczu pod taśmą może 
gromadzić się zabarwiona woda będąca produktem reakcji z powierzchnią metalu. Taśma może nabrać odcienia tej zabarwionej 
wody i rozpoznanie zmiany koloru taśmy spowodowanej przeciekiem wodoru może stać się utrudnione. 

• W warunkach wysokiej wilgotności aluminium lub ocynkowany metal mogą powodować zmianę koloru taśmy nawet  
w przypadku gdy nie ma przecieków wodoru. 

• Wpływ wszelkiego rodzaju farb nie był badany. Niektóre farby mogą mieć wpływ na czułość wykrywania przecieków wodoru. 
W szczególności gaz wydzielany przez farbę (zapachowy) może przeszkadzać przedostawaniu się do wodoru do warstwy taśmy 
przylegającej do podłoża, co zmniejsza skuteczność detekcji przecieków wodoru. 

• Kolor taśmy DX-2106H może się zmieniać w przypadku narażenia na działanie gazów o potencjale redukcyjnym, jak np. 
siarkowodór czy tlenek węgla. Prosimy nie używać tej taśmy do wykrywania innych gazów redukcyjnych, jak np. silanu (SiH4). 
Interakcja taśmy z takimi gazami nie została przebadana, a reakcja chemiczna może mieć charakter agresywny. 

• W przypadku kontaktu taśmy z niektórymi materiałami opakowań kartonowych może wystąpić przedwczesne przebarwienie 
taśmy. Po wyjęciu wyrobu z oryginalnego pudełka zalecane jest przechowywanie go w worku polietylenowym. 

• W celu ułatwienia dostrzeżenia zmiany koloru taśmy należy unikać stosowania jej nadmiernej ilości. W przypadku nadmiernego 
owinięcia należy wycisnąć na zewnętrz powietrze spomiędzy warstw taśmy, co poprawia skuteczność detekcji przecieków oraz 
pozwala wyraźniej dostrzec zmianę koloru materiału. 

• Prosimy pamiętać, że szybkie owijanie rury taśmą może prowadzić do wyładowań elektrostatycznych. 
• W celu usunięcia pokruszonej taśmy należy owinąć ją z wierzchu taśmą klejącą dostępną handlowo i usunąć całą warstwę. Do 

usunięcia resztek należy stosować rozpuszczalniki organiczne, jak na przykład alkohole.

Warunki otoczenia podczas naklejania

Ogólne warunki przechowywania

• W celu uzyskania najlepszej przyczepności taśmy do podłoża zalecane jest naklejanie taśmy DX-2106H w temperaturze pokojowej, 
przy wilgotności względnej (RH) 50%. Po naklejeniu pozostawić taśmę na 24 godziny do uzyskania optymalnej przyczepności. 

• Po naklejeniu taśma DX-2106H może być narażona i spełnia swoją funkcję przy temperaturze w zakresie od -40�C do 100�C 
(-40�F do 212�F), a nawet przy krótkotrwałym narażeniu na temperaturę do 200�C (392�F). 

Najlepiej przechowywać taśmę przy temperaturze 50�F - 80�F /10�C - 27�C, przy wilgotności względnej 25 - 50%, bez narażenia na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Uwarunkowania prawne:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy 
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Atest Gaz A. M. Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego 
dokumentu oraz do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.

Ostrzeżenie

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako miejscowy sygnalizator przecieków wodoru i powinien być używany jako część 
kompleksowego systemu detekcji gazów. Taśma DX-2106H nie zapobiega przeciekom wodoru (H2). W pomieszczeniach, w których 
występuje zagrożenie z powodu obecności łatwopalnych lub niebezpiecznych gazów, klienci, w celu monitorowania bezpieczeństwa 
gazowego, nie mogą polegać wyłącznie ta tym wyrobie. Prosimy nie używać tej taśmy do wykrywania innych gazów redukcyjnych, 
jak np. silanu (SiH4). Interakcja taśmy z takimi gazami nie została przebadana, a reakcja chemiczna może mieć charakter agresywny.


