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Canusa High Shrink – K60 HS200 ( KLOX ) 
Vysokozmrštite ľná jednodielna manžeta s uzatváracím pásom na 
príruby 

Popis produktu  
Bezpečnostné 

a skladovacie predpisy 
 Zoznam náradia 

 

 

K zabezpečeniu najlepších vlastností je potrebné 
výrobky CANUSA skladovať v suchých 
vetraných priestoroch. Výrobky treba skladovať 
v pôvodných uzavretých obaloch a zamedziť 
prístupu priameho slnečného svetla, dažďa, 
snehu, prachu alebo iných podobných vplyvov 
okolia. Treba sa vyhnúť dlhšiemu skladovaniu 
pri teplotách nad 35°C a pod - 20°C. Montáž 
treba vykonávať podľa miestnych zdravotných 
a bezpečnostných predpisov. 

 

 

Vysokozmrštiteľná manžeta KLOX sa dodáva  
s predpripevneným uzáverom. Lepidlo je 
chránené zvnútra ochrannou fóliou. Manžeta 
KLOX sa používa pre príruby. 

 Tieto montážne inštrukcie slúžia ako návod pre 
štandartné produkty. Pre špecifické projekty 
a zvláštne aplikácie inštrukcie konzultujte so 
zástupcom fy. CANUSA. 

 Propánová bomba, hadica, horák s regulátorom, 
vhodné náradie na úpravu povrchu, nôž, valček, 
handry, vhodné rozpúťadlo, digitálny teplomer, 
štandardné bezpečnostné vybavenie, rukavice, 
okuliare, prilba a pod. 

Predohrev  Čistenie rozpúšťadlom  Zdrsnenie povrchu 

 

 

 

 

 

S použitím horáka so stredne silným plameňom 
predhrejte plochu zodpovedajúcu šírke rukáva  
+ 25 mm na každej strane opatrne, aby ste 
nepoškodili gumové tesnenie.  

 Vyčistite obnažené rúry a priľahlý plášť až po 
miesta, kde bude priložený rukáv (100 mm na 
každej strane) aby ste sa zbavily mastnoty a 
iných kontaminantov.  

 Presvečte sa, že je potrubie pred čistením suché. 
Pripravte povrch potrubia, ktorý sa bude izolovať 
minimálne podľa štandardu St2/SP2. 

Príprava povrchu  
Intenzita plameňa 
a veľkosť horáka 

 Predohrev 

 

 

 

 

 
Očistite miesto, kde príde izolačný rukáv +  
25 mm protiprachovou handrou alebo 
vyfúkaním vzduchom, aby ste odstránili 
nečistoty a iné kontaminanty. 

 Prispôsobte plameň poveternostným požiadav-
kám, pri vysokých teplotách, bezvetrí a jemnom 
vetre použite žltý plameň, pri nižších teplotách 
alebo vo veternom počasí modrý plameň. Vždy 
majte nasmerovaný horák kolmo na rúru a 
pohybujte ním po jeho obvode. 

 Predhrejte povrch spoja na minimálne 75°C 
(165°F). Teplotu skontrolujte za pomoci 
teplomera. Uistite sa, že v mieste, kde budete 
izolovať a okolí + 50 mm je dostatočná teplota.  

Montáž manžety     

 

 

 

 

 
Čiastočne odstránime vnútornú ochrannú fóliu 
z manžety a mierne ohrejeme vnútornú stranu 
ca. 150 mm od kraja. 

 Manžetu umiestnime centrálne nad miesto, ktoré 
budeme izolovať, aby prekryla potrubie v polohe 
hodín medzi 10 a 2 hod. Silne pritlačíme 
manžetu na miesto a odstránime zvyšok fólie. 

 Obaľte manžetu KLOX okolo príruby, a zaistite 
15 mm štrbinu na spodku príruby. Odstráňte 
ochranný obal z uzáveru.  
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Nezohrievajte prekryv alebo adhezívum na 
uzávere. Uzáver je skonštruovaný tak, aby držal 
rukáv na mieste bez ohrievania. Ukončite 
obaľovanie pevným zatlačením prekryvu a 
uzáveru na mieste.  

 Použite rukavice na pevné zatlačenie celého 
povrchu uzáveru. Zabezpečte pevný kontakt 
uzáveru s pod ním ležiacou manžetou, nad celou 
šírkou manžety.  

 Rýchlo začnite ohrievať manžetu v mieste, kde 
je priruba, po jej obvode. Pritlačte hrany uzáveru 
dole pomocou rukavíc, aby sa spojila s pod ňou 
ležiacou nosnou časťou manžety. Pokračujte s 
ohrievaním zo stredu manžety pokiať táto už 
nekopíruje prírubu.  

 

 

 

 

 
Pokiaľ sa uzáver počas ohrievania začne dvíhať, 
pridržte ho pomocou rukavice. Ohrievajte a 
naťahujte rukáv na jednej strane príruby.  

 Potom toto zopakujte na jej druhej strane. S 
použitím rukavíc vyhlaďte ryhy na uzáveri.  

 S použitím rukavice zatlačte miesto, kde je 
uzáver pripojený k prírube súbežne s vyrovna-
ním manžety. Zmršťovanie je dokončené, keď 
adhezívum začne pretekať spod rukáva po celom 
jeho obvode. 

  Kontrola  Ochranná náplasť 

 

 

 

 

 
Pokiaľ je rukáv ešte teplý a mäkký, rukavicou 
alebo valčekom vytlačte vzduchové bubliny. 
Rukáv môže byť priamo v kontakte so zvarom 
okrem oboch hrán rukávu. Nosná časť nesmie 
mať praskliny alebo diery. Zabezpečte aby rukáv 
kopíroval povrch izolovaného spoja. V prípade, 
že sa na rukáve nachádza zdurenina, táto môže 
byť odstránená horákom. 

 Vizuálne skontrolujeme opáskovaný spoj: 
a. páska je celá v kontakte s oceľovým spojom 

a pôvodnú izoláciu presahuje o 50 mm 
b. adhezívum je vytlačené na oboch okrajoch 

pásky 
c. na páske nie su žiadne praskliny alebo diery 

 Spevňovacia ochranná náplasť s odporúčanou 
šírkou 300 mm sa aplikuje na obvod príruby po 
jej obvode (centrovaná na uzáver). V nasledu-
júcich situáciách: 
a. potrubie nebude zakopané do zeme v nasledu-
júcich 48 hodinách 
b. teplota okolia prevyšuje o 25°C teplotu zeme 
v zákope 
Ochranná náplasť je určená na ochranu produktu 
KLOX proti chladu a nárazom ako ochranná 
bariera.  

Pravidlá pri zahrabávaní     

Po zmrštení musí manžeta vychladnúť, t.j. 
potrubie je možno spustiť do zeme a zahrabať po 
2 hodinách. Aby sa zabránilo poškodeniu 
manžety, je treba na zahra-banie použiť triedený 
materiál (bez ostrých kameňov alebo veľkých 
kusov), v opačnom prípade je potrebné použiť 
sieťku z extrudovaného PE alebo inú ochranu.  

    

 


