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MONTÁŽNY NÁVOD
Plastové svorné spojky

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 vibráciam. Spojky sú určené pre tlakové rozvody pitnej vody a pod. Sú
vhodné pre rozvody vody v zemi i v stene.

Montážny postup - rozmery 16 - 75 mm

Obrázok Popis Poznámka

Pre ľahkú montáž skoste
koniec rúrky - odporúčame

Ohranenie by malo byť
hladké, bez zubov

Lubrikačnú pastu
rovnomerne nanesieme na
koniec rúrky a na tesnenie

vo vnútri spojky

Lubrikačná pasta má
umožniť vysokú

kĺzavosť pri použití na
plaste a gume, má byť

nezasychajúca.
Nepoužívať olej !

Odporúčame napríklad
MOLYDUVAL Siligra Go
a iné montážne mazivá.

Odskrutkujte 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.

Narazte rúrku do tela spojky
( koniec rúry musí byť za
tesniacim krúžkom až sa
oprie o vnútorný doraz )

Pri nadlimitnej ovalite
rúrky môže byť

narazenie ťažké. V
tomto prípade nasaďte
samostatne na rúrku

matku a svorný krúžok a
telo spojky s tensením

narazte na rúrku.
Svorný 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 použite
uťahovacieho kľúča.

Skontrolujte pevnosť a tesnosť spoja
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MONTÁŽNY NÁVOD
Plastové svorné spojky

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 vibráciam. Spojky sú určené pre tlakové
rozvody pitnej vody a pod. Sú vhodné pre rozvody vody v zemi i v stene.

Montážny postup - rozmery 90 - 110 mm

Obrázok Popis

Odskrutkujte matku zo spojky. Svorný krúžok
odložte stranou a na rúrku 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

Matku opäť odskrutkujte

Skontrolujte pevnosť a tesnosť spoja

Odporúčame použitie
uťahovacieho kľúča
Plassim 40 -110 mm

Otvorte svorný krúžok a umiestnite ho na rúrku
za tlačný krúžok

Teraz je spojka pripravená na konečné dotiahnutie

Prevlečnú maticu riadne
dotiahnite

Uťahovací kľúč Plassim
40 - 110 mm


