Plastové svěrné spojky Plassim jsou určeny ke spojování trubek ze všech druhů polyetylenu bez svařování.
Tvarovky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které odpovídají mezinárodním standardům. Umožňují rychlou
montáž a je možné je použít opakovaně (pozor musí být čisté a nepoškozené). Spoj je dostatečně pevný a
odolný proti vibracím. Spojky jsou určeny pro tlakové rozvody pitné vody apod. Jsou vhodné pro rozvody
vody v zemi i ve zdi
CZ

Montážní postup - rozměry 16 - 75 mm:

Obrázek

Popis

Poznámka

Pro snadnou montáž
zkoste konec trubky doporučume použití
Plassim ořezávátko

Ohranění by mělo být
hladké, bez zubů

Lubrikační pasta je obvykle
bílé barvy, má umožnit
Lubrikační pastu
vysokou kluznost při
rovnoměrně naneseme na použití na plastu a gumě,
konec trubky a na těsnění
má být nezasychající.
uvnitř spojky
Nepoužívat oleje!
Doporučujeme například
MOLYDUVAL Siligra GO

Sešroubujte převlečnou
matici na konec závitu

Od středu spojky (dorazu
Označte na trubce hloubku ve spojce) k hraně matky.
zasunutí trubky
Trubka musí být minimálně
10 mm za těsněním

Při nadlimitní ovalitě trubky
může být naražení obtížné.
V tomto případě nasaďte
Naražte trubku do těla
samostatně na trubku
spojky (konec trubky musí matku a svěrný kroužek a
být za těsnícím kroužkem
tělo spojky s těsněním
až se opře o vnitřní doraz) naražte na trubku. Svěrný
kroužek a matku posuňte k
tělu spojky a matku
našroubujte

Převlečnou matici řádně
dotáhněte. Do rozměru 40
mm možno utahovat rukou

U větších rozměrů
doporučujeme použití
utahovacího klíče

Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje
www.profispojky.cz

Telefon: 733 256 228

Plastové svěrné spojky Plassim jsou určeny ke spojování trubek ze všech druhů polyetylenu bez svařování.
Tvarovky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které odpovídají mezinárodním standardům. Umožňují rychlou
montáž a je možné je použít opakovaně (pozor musí být čisté a nepoškozené). Spoj je dostatečně pevný a
odolný proti vibracím. Spojky jsou ručeny pro tlakové rozvody pitné vody apod. Jsou vhodné pro rozvody
vody v zemi i ve zdi
CZ

Montážní postup - rozměry 90 - 110 mm:

Obrázek

Popis
Sešroubujte matku ze spojky. Svěrný kroužek odložte
stranou a na trubku nasuňte matku, tlačný kroužek a
těsnící O kroužek

Trubku nasuňte na doraz do spojky. O kroužek a
tlačný kroužek nasuňte do těla spojky

Doporučujeme použití
Matku našroubujte na tělo
utahovacího klíče Plassim
spojky a dotáhněte
40 - 110 mm

Matku opět sešroubujte

Otevřete svěrný kroužek a umístěte ho na trubku za
tlačný kroužek

Nyní je spojka připraveny na konečné dotažení

Převlečnou matici řádně
dotáhněte

Utahovací klíč Plassim 40 110 mm

Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje
www.profispojky.cz

Telefon: 733 256 228

Plastové svorné spojky Plassim sú určené na spájanie rúrok zo všetkých druhov polyetylénu bez zvárania.
Tvarovky sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zodpovedajú medzinárodným štandardom. Umožňujú
rýchlu montáž a je možné ich použiť opakovane (pozor musia byť čisté a nepoškodené). Spoj je dostatočne
pevný a odolný proti vibráciám. Spojky sú určené pre tlakové rozvody pitnej vody apod. Sú vhodné pre
rozvody vody v zemi i v stene
SK

Montážný postup - rozměry 16 - 75 mm:

Obrázok

Popis

Poznámka

Pre ľahkú montáž skoste
koniec rúrky - odporúčame
použiť Plassim orezávatko

Ohranenie by malo byť
hladké, bez zubov

Lubrikačná pasta je
zvyčajne bielej farby, má
Lubrikačnů pastu
umožniť vysokú kĺzavosť
rovnomerne nanesieme na
pri použití na plastu a
koniec rúrky a na tesnenie
gume, má byť
vnútri spojky
nezasychajůca.
Nepoužívať olej!
Odporúčame například
MOLYDUVAL Siligra GO
Zoskrutkujte maticu na
koniec závitu

Označte na rúrke hĺbku
zasunutia rúrky

Od stredu spojky (dorazu v
spojke) k hrane matky.
Rúrka musí byť minimálne
10 mm za tesnením

Pri nadlimitné ovalite rúrky
môže byť narazenie ťažké.
V tomto prípade nasaďte
Narazte rúrku do tela
samostatne na rúrku
spojky (koniec rúry musí
matku a zverný krúžok a
byť za tesniacim krúžkom
telo spojky s tesnením
až sa oprie o vnútorný
narazte na rúrku. Zvierací
doraz)
krúžok a matku posuňte k
telu spojky a matku
naskrutkujte

Prevlečnú maticu riadne
dotiahnite. Do rozmeru 40
mm možné uťahovať rukou

U väčších rozmerov
odporúčame použitie
uťahovacieho kľúča

Skontrolujte pevnosť a tesnosť spoja
www.profispojky.cz

Telefon: 733 256 228

Plastové svorné spojky Plassim sú určené na spájanie rúrok zo všetkých druhov polyetylénu bez zvárania.
Tvarovky sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zodpovedajú medzinárodným štandardom. Umožňujú
rýchlu montáž a je možné ich použiť opakovane (pozor musia byť čisté a nepoškodené). Spoj je dostatočne
pevný a odolný proti vibráciám. Spojky sú určené pre tlakové rozvody pitnej vody apod. Sú vhodné pre
rozvody vody v zemi i v stene
SK

Montážný postup - rozměry 90 - 110 mm:

Obrázok

Popis
Zoskrutkujte matku zo spojky. Zvierací krúžok odložte
stranou a na rúbku nasuňte matku, tlačný krúžok a
tesniaci O krúžok

Rúrku nasuňte na doraz do spojky. O krúžok a tlačný
krúžok nasuňte do tela spojky

Matku naskrutkujte na telo
spojky a dotiahnite

Odporúčame použitie
uťahovacieho kľúča
Plassim 40 - 110 mm

Matku opäť zoskrutkujte

Otvorte zverný krúžok a umiestnite ho na trubku za
tlačný krúžok

Teraz je spojka pripravené na konečné dotiahnutie

Prevlečnú maticu riadne
dotiahnite

Uťahovací kľúč Plassim 40
- 110 mm

Skontrolujte pevnosť a tesnosť spoja
www.profispojky.cz

Telefon: 733 256 228

