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PRUŽNÉ SPOJKY, ADAPTÉRY,
TVAROVKY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO VNITŘNÍ INSTALACE
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Od konce 80. let nahrazují pružné spojky FERNCO® a FLEX-SEAL® v odpadech a nízkotlaké vzduchotechnice
řadu jednoúčelových (tedy těžko dostupných a drahých) plastových nebo kovových spojek, stejně jako poměrně náročné
lepení a svařování. Důvodem je především použitelnost na libovolné typy trubek, rychlost a komfort montáže i ve
stísněném prostoru a vysoká spolehlivost ve ztížených provozních podmínkách. Pro svoji schopnost eliminovat různé
montážní nepřesnosti, úhlové i osové posuvy, rázy a chvění se používají nejen ve stavebnictví, ale i lodním stavitelství,
výrobě železničních a silničních vozidel, energetice a strojírenství. Pro svoji vysokou chemickou odolnost spolehlivě slouží
i při výstavbě laboratorních a průmyslových armatur v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu.
Produkty FERNCO® lze použít na všechny typy potrubí s provozním tlakem do 0,6 baru.
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Snížení nákladů na výstavbu, rekonstrukce a opravy: Konstrukci většiny výrobků FERNCO tvoří rukávec
z poddajného termoplastu (u výrobků FLEX-SEAL ze syntetické pryže), který se upevňuje na potrubí
stahovacími svorkami z nerezavějící oceli. Tím se dosahuje vysoké rychlosti montáže při minimu nároků na
preciznost provedení, dodatečné opravy nebo demontáž.

Univerzálnost pro všechny typy potrubí: Elasticita masivního rukávce zaručuje dokonalou přilnavost na jakékoli
typy a povrchy potrubí, ocelová svorka účinně brání sesmeknutí. Běžné spojky FERNCO&FLEX-SEAL tak lze
použít i na spojení trubek z rozdílného materiálu, jejichž vnější průměry jsou značně odlišné. To má
význam zejména při opravách a rekonstrukcích.

Montáž bez odstávky provozu: Poddajné těsnění a vysoký přítlak umožňuje použití i na přiměřeně znečištěný,
mastný nebo vlhký povrch. K instalaci stačí tedy pouze několikaminutové omezení provozu.

Eliminace deformací a montážních nepřesností: Ohebná konstrukce spojek FERNCO&FLEX-SEAL snadno
eliminuje nepřesnosti a deformace potrubí stejně jako osové a úhlové vychýlení konců potrubí.

Odstranění přenosu rázů a vibrací: Dlouhý termoplastický (pryžový) rukávec dokonale zabraňuje přenášení
vibrací a rázů, což se důležité především u dynamicky namáhaných stavebních i strojírenských konstrukcí.

Snadné použití ve stísněném prostoru: Většina stavebních i průmyslových armatur je vedena ve velmi
stísněném prostoru. Při jejich montáži nebo opravách bývají pak spojky FERNCO&FLEX-SEAL jediným
dostupným řešením. Typickým příkladem je napojení van a sprchových koutů. Případné úkapy lze snadno
odstranit dotažením svorek.

Vysoká chemická odolnost a spolehlivost: U speciálních termoplastů, syntetické pryže

(EPDM, SBR) a
austenitické nerezavějící oceli 1.4301 (AISI 304) se udává životnost v běžných podmínkách 100 let. Pro
vysoce agresivní prostředí lze dodat výrobky FERNCO&FLEX-SEAL v provedení z nitrilové pryže (NBR) a
nerezavějící oceli 1.4401 (AISI 316).

Usnadnění údržby, oprav a rekonstrukcí: Pružné spojky lze velmi snadno demontovat a znovu použít při čištění
ucpaných odpadů a výměně poškozených částí potrubí, napojení van, klozetů, umývadel, sprchových
koutů, nebo podlahových vpustí. Jediným montážním nástrojem je běžný šroubovák nebo klíč.
Pružné spojky FERNCO® lze použít prakticky na jakýkoliv typ vyráběných trubek s pracovním tlakem ≤ 0,6
baru (spojky FLEX-SEAL až do 2,0 barů). Sortiment přímých spojek dnes doplňuje rychle se rozšiřující řada tvarovek a
dalšího příslušenství. Podrobné informace naleznete na www.fernco.com nebo www.flexseal.co.uk.
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Základem výrobků FERNCO je masivní rukávec lisovaný ze speciálního termoplastického kompozitu, který se
vyznačuje vysokou pevností i značnou pružností a elasticitou. Tento materiál umožňuje dokonale přilnout k jakémukoli
povrchu a přitom odolávat tlaku, průrazu i tahovým a střižným silám. Z hlediska chemické odolnosti je termoplastický
kompozit FERNCO dokonale odolný proti působení chemikálií, které se mohou vyskytovat ve splaškových vodách.
U maloprůměrových spojek FLEX-SEAL je rukávec vyráběn ze syntetické pryže EPDM (podle ČSN EN 681-1,
která má velmi podobné mechanické vlastnosti i vynikající odolnost proti působení běžných chemikálií, které se vyskytují
v půdě nebo splaškových vodách. Pouze v prostředí, kde se vyskytují uhlovodíky ve formě minerálních paliv nebo
mazadel je nutné použít spojky z nitridové pryže (NBR).
Na obou koncích jsou spojky FERNCO i FLEX-SEAL opatřeny perforovanými pásky se stahovacími svorkami
z austenitické nerezavějící oceli 1.4301 (AISI 304) podle ČSN EN 10088-2. Šnekový mechanismus svorek dokonale
funguje i při značném stupni znečištění, což má v praxi nezanedbatelný význam. Nerezavějící ocel 1.4301 je v běžných
venkovních podmínkách dlouhodobě odolná proti korozi, pouze v případech zvýšené koncentrace chloridů (>1000 ppm)
jako je HCl nebo NaCl (kuchyňská sůl, mořská voda) je nutné zvolit dodatečnou ochranu ochranným obalem nebo
nátěrem, případně použít ocel 1.4401 (AISI 316).
Provozní teplota by neměla dlouhodobě převyšovat 80°C.
Životnost výrobků FERNCO a FLEX-SEAL závisí zejména na přiměřeném
těsnícím tlaku, tedy síle utažení svorek. Aby těsnění neztratilo svoji pružnost,
doporučuje se utahovat svorky utahovacím momentem 5 – 6 Nm.
V běžných provozních podmínkách a při správné instalaci je u výrobků
FERNCO a FLEX-SEAL udávána životnost 100 let.
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Přímé spojky jsou základním typem „instalatérských“ spojek FERNCO,
v současné době se dodávají ve dvou základních barevně odlišených
řadách:
a) ŠEDÁ -

tato tzv. „Evropská řada“ se vyrábí v rozměrech
odpovídajících vnějším rozměrům maloprůměrových
trubek DN 20 až 125 mm, používaných v Evropě na
rozvody odpadů, drenáže a vzduchotechniku;

b) ČERNÁ - spojky svými rozměry pokrývají kompletnímu spektrum
vnějších průměru trubek DN 20 až 500 mm používaných
na celosvětovém trhu;
Použití:
- napojení van, sprchových koutů, podlahových vpustí, umývadel a dalších
zařízení s omezeným prostorem na montáž
- výměny vadných částí potrubí
- spojování rozdílných typů potrubí
- zamezení přenosu dynamických účinků (chvění, rázů), tepla a elektrického
proudu (stroje, stavby)
- eliminace deformací a montážních nepřesností
- rychlé opravy bez úplné odstávky provozu
- vytvoření pružného spoje v kriticky namáhaných místech
- spojování rozvodů potrubí s extrémně vysokými nároky na těsnost a
chemickou odolnost
Upozornění:
Přímé spojky je možné používat na spojení jakýchkoli dvou trubek s pracovním tlakem max. 0,5 baru,
jejichž vnější průměry odpovídají rozsahu spojky a jejich rozdíl není větší jak 12 – 14 mm, jinak hrozí při
montáži nebezpečí sesmeknutí stahovacích svorek. Při větším rozdílu je vhodnější použít přechodovou
spojku (adaptér) odpovídající velikosti.
Montáž:

Jak vyplývá z obrázků, montáž je velmi jednoduchá, na dotažení svorek lze použít šroubovák nebo klíč. Správné umístění
spojky přes spáru je vhodné označit ryskou ve vzdálenosti ½ délky spojky od konce spojovaných trubek.
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Od přímých spojek FERNCO se v zásadě liší pouze těsněním ze syntetické pryže
(EPDM) vyráběné podle ČSN EN 681-1, jinak jsou jejich způsob použití i montáž zcela
totožné.
Poznámka: Při instalaci do země (veřejné kanalizace) upřednostňují uživatelé
v zemích EU na základě dlouholetých zkušeností spíše syntetickou pryž EPDM nebo
SBR, přestože speciální termoplastické kompozity používané ve spojkách FERNCO
nevykazují objektivně nijak horší parametry.
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Přechodové spojky umožňují vzájemné spojení libovolných typů trubek, které se od sebe liší rozdílnými vnějšími nebo i
vnitřními rozměry. Nahrazují jiné typy přechodek při jejich nedostupnosti, příliš vysoké ceně, nedostatku manipulačního
prostoru, deformacích nebo jiných speciálních požadavcích, jako je odstranění tenisu mechanických, akustických nebo
elektrických účinků. Jejich výhodou oproti plastovým nebo kovovým adaptérům je i širší spektrum použití. V současné
době se dodávají ve dvou rozměrově odlišných řadách:
a) ŠEDÁ -

tato tzv. „Evropská řada“ se vyrábí v rozměrech odpovídajících
vnějším rozměrům maloprůměrových trubek DN 20 až 125 mm,
používaných v Evropě na rozvody odpadů, drenáže a
vzduchotechniku;

b) ČERNÁ - spojky odpovídají kompletnímu spektru vnějších průměru trubek
DN 20 až 500 mm používaných na celosvětovém trhu;
Použití:
- vzájemné spojení potrubí se značně odlišnými rozměry
- náhrada plastových nebo kovových adaptérů při jejich nedostupnosti nebo
příliš vysoké ceně
- nahrazování částí starých silnostěnných trubek modernějšími tenkostěnnými při opravách a rekonstrukcích
- kombinace rozměrového adaptéru s odstraněním přenosu dynamických, akustických, tepelných nebo elektrických
účinků
Montáž:

Při montáži se spojka obvykle nasune na menší trubku, aby s ni šlo volně posouvat. Pak se přisune větší trubka, spojka
se umístí na místo a dotáhnou svorky.
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pro spojování odlišných typů a rozměru trubek DN 30 – 90mm
Od přechodových spojek FERNCO se v zásadě liší pouze těsněním ze syntetické
pryže (EPDM) vyráběné podle ČSN EN 681-1, jinak jsou jejich způsob použití i
montáž zcela totožné.
Poznámka: Při instalaci do země (veřejné kanalizace) upřednostňují uživatelé
v zemích EU na základě dlouholetých zkušeností spíše syntetickou pryž EPDM nebo
SBR, přestože speciální termoplastické kompozity používané ve spojkách FERNCO
nevykazují objektivně nijak horší parametry. V USA, Kanadě a zemích dálného
východu naopak upřednostňují na těsnění a spojování spíše termoplasty na bázi
měkčeného PVC.
!!! Další rozměry spojek a adaptůru FLEX-SEA a FERNCO naleznete v sortimentu spojek pro kanalizace !!!
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Díky ohebnému tělu a snadné montáži se tvarovky FERNCO uplatňují jako náhrada
kovových a plastových tvarovek v následujících případech:
- zřízení dodatečných napojení při současném nedostatku místa
- osové a úhlové nepřesnosti spojovaných trubek
- spojování rozdílných typů trubek
- dodatečné úpravy, rekonstrukce a opravy rozvodů
- pro případy dočasné demontáže (čištění)
- příliš vysoká cena nebo nedostupnost plastových nebo kovových tvarovek
- odstranění přenosu elektrického náboje, chvění a rázů

TT--kkuussyy kkoollm
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Dokonalý tvar brání nežádoucímu víření, snižuje hluk a účinně brání možnému ucpání.

K
Koolleennaa 9900°°
Pružné tělo umožňuje snadnou a rychlou montáž.
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Sifon FT 038 je nejjednodušším a nejrychlejším způsobem řešení ve stísněném prostoru
(pod vanami, umývadly, sprchovými kouty) a eliminací přenosu vibrací (umývadla
v autobusech a vagonech). Výměna a mechanické čištění nemohou být jednodušší.
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Pomocí expanzních spojek FERNCO lze velmi levně a jednoduše vyřešit typické problémy, které zákonitě vznikají při
napojení střešních vtoků a podlahových vpustí na svodové armatury uvnitř budov nebo napojení přisávacích a větracích
hlavic umísťovaných nad střechou. Expanzní spojky se také zařazují do extrémně dlouhých nebo složitých potrubních
sestav v prostředí s proměnlivou teplotou nebo dynamickým namáháním. Pomocí expanzních spojek FERNCO lze
spolehlivě řešit následující problémy:
-

negativních projevy tepelné dilatace
vyrovnání trvalých i dočasných osových a úhlových nepřesností
zamezení přenosu tepla
zamezení přenosu elektrického náboje
spojování rozdílných typů potrubí

Expanzní spojky XJ umožňují zachytit následující axiální posuvy:
kontrakce (přiblížení konců spojovaných trubek)
expanze (oddálení konců spojovaných trubek)

maximálně -38mm
maximálně +13 mm

!!! Nastavení šířky mezery je nutné provádět se zřetelem na okamžitou a mezní provozní teploty !!!
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DN 32 – 110mm podle EN 12056-1 a 2
Při napojení více sanitárních zařízení (WC, umývadla, sprchy) na společný odpad dochází při spláchnutí ke vzniku
podtlaku a poklesu hladiny v zápachových sifonech. Důsledkem je únik nepříjemných pachů. Tento jev se dramaticky
projevuje zejména u víceposchoďových budov. Jedinou účinnou pomocí je přisávání vzduchu v nejvyšším místě
odpadního systému. Kvůli odstranění zápachu bývá sací potrubí vyvedeno nad střechu, což je ovšem vykoupeno značnou
investicí, možným zatékáním a úniky tepla.
Výhody přisávacích ventilů Air Sure™:
●

Univerzální konstrukce umožňuje přímé napojení na nejběžněji používané plastové trubky:
FAF 32 W pro Ø32, 40 a 50mm

FRG 110 W pro Ø100 a 110mm

FAV 110 W pro Ø110mm
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●

Moderní přisávací ventily Air Sure™ umožňují přisávat vzduch přímo
v interiéru bez rizika úniku pachů nebo tepla.

●

Odpadá nutnost nákladného vyvedení sání nad střechu.

●

Provozní teplota -20°C až +60°C.

●

Další výhodou je dokonaly design, takže sací hlavice v neutrální bílé
barvě nepůsobí nijak esteticky rušivě. Robustní konstrukce snižuje
riziko poškození na minimum.

●

Po sejmutí ventilu Air Sure™ je možné provést mechanické čištění
odpadního potrubí.

Ventily AIr Sure™ otevírají při podtlaku 74 Pa, průtočný objem
nasávaného vzduchu je:
FAF 32 W
6,5 l/sekundu
FRG 110 W, FAV 110 W
43,0 l/sekundu
Pro dosažení dokonalého vzhledu jsou ventily Air Sure™ vyráběny z vysoce
lesklého a odolného plastu v neutrální bílé barvě.
Ventily Air Sure™ jsou vyráběny v souladu s požadavky platné EN 12380 a
každý jednotlivý výrobek je pečlivě testován. Jejich speciální konstrukce
zajišťuje v běžných provozních podmínkách dlouhodobě spolehlivou funkci
bez jakékoliv údržby.

FERNCO Air Sure™ je registrovaná obchodní značka společnosti Flex-Seal Couplings
Ltd., předního světového výrobce pružných spojek a dalších navazujících produktů.
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Stahovací koncovky FERNCO jsou ideálním řešením dočasného nebo i trvalého
uzavření volně i v zemi uložených potrubí. Stahovací svorky umožňují použití pro
všechny typy trubek i při značném stupni znečistění, koroze nebo deformací.
Konvexní vyboulení směrem dovnitř a speciální vyztužení umožňují odolávat
trvalému tlaku 0,5 baru, takže se výtečně hodí pro následující účely:
-

zkoušky těsnosti gravitačních, nízkotlakých a beztlakých potrubních systémů
krátkodobé i dlouhodobé uzavření potrubí za účelem zamezení vnikání nebo
úniku vody a nečistot.

Samozřejmostí je možnost mnohonásobného použití.
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Adaptéry FTS umožňují velmi jednoduchou montáž mís WC
přímo do svislého vyústění odpadů 3“ a 4“ přímo v podlaze
bez použití jakýchkoliv lepidel nebo tmelů.
FTS-3
FTS-4

vnitřní průměr 3“ odpadu 76,2 mm
vnitřní průměr 4“ odpadu 101,6 mm

Výhody:
- snadná instalace a výměna klozetové mísy
- těsnost i při mírných posuvech klozetové mísy (při uvolnění kotevních šroubů)
- žádná lepidla, vosky nebo tmely
- dokonalá vodotěsnost a plynotěsnost
Montáž:

1100.. O
O--kkrro
ou
užžkkyy pro snadné napojení trubek DN 100 do DN 150mm
Ryhované těsnící kroužky FERNCO BR-64 a FR-64 umožňují velmi jednoduché a levné
napojení trubek DN 100 o vnějším Ø106,7 až 116,8mm prakticky do všech typů
trubek DN 150 mm s vnitřním Ø146 až 152,4 mm. Používá se zejména při napojování
nových KG a HT odpadů Ø100 mm do starších litinových, kameninových,
asbestocementových nebo betonových trubek DN150. Další možností je utěsnění
průchodek v chráničkách. BR-64 má výrazně rýhovaný profil zatímco FR-64 hladký profil.
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Unikátní konstrukce zátek FD usnadňuje excentrické nebo osové napojení rozlišných typů maloprůměrových trubek do
plastových KG nebo HT plastových trubek Ø110 mm. Toho se využívá zejména při utěsnění chrániček, napojení odpadů,
kondenzátů nebo odvzdušnění, kdy často nebývají k dispozici vhodné plastové přechodky.
Výhody zátek FERNCO FD:
●
snadné přizpůsobení v místě montáže
●
nízká cena
FD 96

umožňuje excentrické napojení trubek s vnějším
Ø32 – 50 mm
(podle průměru trubky se nožem odřízne příslušný
počet stupňů připojovacího nálitku, vzniklý otvor však
musí být kvůli těsnosti zhruba o 3 až 5 mm menší než
vnější průměr přípojky)

FD 96

slouží pro osové napojení trubek s vnějším Ø50
– 80 mm průměrem, připojovat lze i trubky
s obdélníkovým nebo čtvercovým profilem
(zátka se přiloží na konec trubky přípojky a její profil
se tužkou nebo fixem obkreslí co nejpřesněji na střed
zátky, otvor se pak kvůli těsnosti nožem vyřízne
zhruba 3 - 4 mm od okraje nákresu)

Montáž:
1. Nejprve se nožem upraví v zátce otvor odpovídající průměru a profilu připojované trubky. Otvor musí být vždy
menší než vnější průměr (vnější rozměry) přípojky.
2. Upravená zátka se zatlačí do konce plastové trubky KG nebo HT Ø110 mm
3. Přípojka se zatlačí do vyříznutého otvoru, vhodné je použít kluzný prostředek.

1122.. U
Un
niivveerrzzáálln
níí zzááttkkyy U
UD
DS
SC
C DN150 pro průchozí trubky Ø≤152mm
Univerzální zátkové adaptéry umožňují podélné (osové) napojení maloprůměrových
odpadních a vzduchových trubek různých velikostí a profilů do všech typů trubek DN 150
mm. Tyto výrobky se používají obvykle jako náhrada nedostupných a levných plastových
adaptérů, jejichž běžný sortiment zdaleka nepokrývá všechny používané kombinace
spojovaných trubek. Dále se zátky UDSC používají také na utěsnění chrániček Ø150 mm.

UDSC-6 P

umožňuje vsazení do jakékoliv trubky DN 150 mm
maximální Ø (úhlopříčka) vnitřní trubky je 146 mm

UDSC-6 C

nasazuje se na trubky o vnějším Ø165 - 170 mm
maximální Ø (úhlopříčka) vnitřní trubky je 152,4 mm

Montáž:
1. Nejprve se nožem upraví v zátce otvor odpovídající průměru a
profilu připojované trubky. Otvor musí být vždy menší než vnější
průměr (vnější rozměry) přípojky.
2. Upravená zátka se zatlačí do konce plastové trubky KG nebo HT
Ø110 mm
3. Přípojka se zatlačí do vyříznutého otvoru, vhodné je použít
kluzný prostředek.

1133.. H
Hrrd
dllo
ovvéé ttěěssn
něěn
níí S
SV
VG
Gp
prro
o ttrru
ub
bkkyy zzee ššeed
déé lliittiin
nyy
pro napojování hladkých konců trubek do hrdel
Těsnění SVG se používá na spojování trubek ze šedé litiny, které většina výrobců
dodává bez těsnění. Tato těsnění jsou dodávána pro trubky 2“ (DN 50 mm) až 15“
(Ø381 mm).
Po dohodě lze dodat v rozměrech pro jakýkoliv typ hrdlového spojení.
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1144.. P
Po
ow
w--R
R soupravy na opravy prasklých trubek, hadic, výfuků, nádrží,
lodních trupů, mechanicky a tepelně namáhaných konstrukcí
Laminovací soupravy Pow-R umožňují rychlé a spolehlivé opravy trhlin, děr a netěsných spojů bez jakéhokoli vybavení a
speciálního nářadí. Opravy lze provádět i za mokra, na zkorodované nebo tepelně namáhané povrchy při teplotách od
0°C do +100°C. Podmínkou je pouze odmaštění povrchu.
Výhody opravných laminovacích souprav Pow-R:
●
dokonalá přilnavost na všechny běžně používané materiály (měď, ocel, pozinkovaná ocel, litina, hliník,
plasty, skelný laminát, beton, keramika, pryžové hadice a další)
●
hygienická nezávadnost pro rozvody pitné vody (Certifikát EPA6001 podle požadavků mezinárodních norem
včetně AS4020, výrobky neobsahují škodlivá rozpouštědla)
●
krátká doba vytvrzení (15 až 60 minut)
●
vysoká tlaková, tahová i tepelná odolnost (202°C až 647°C)
●
vysoká chemická odolnost (ropné produkty, alkohol atd.)

PPoow
w--R
RW
Wrraapp bandáže na opravy prasklých trubek do Ø450 mm
(rozvody teplé i studené vody, rozvody páry, odpady, palivové přívody, rozvody vzduchu,
hydraulické hadice, výfuky spalovacích motorů, zahradní hadice atd. )
Barva:
Požadovaný počet návinů:
Doba vytvrzování:
Tepelná odolnost:
Pevnost v tlaku po vytvrzení:
Tvrdost po vytvrzení
Doba skladovatelnosti:

šedá
pro dosažení maximální pevnosti min. 8 vrstev nad místem vady
30 minut (při teplotě 21°C) až 40 minut (°C)
max. 647°C
600 psi (41 bar = 4,1 MPa)
50 Barcol (běžný sklolaminát)
neomezená při správném uskladnění

Soupravy Pow-R Wrap jsou dodávány v hermeticky uzavřeném balíčku, který obsahuje:
epoxidový tmel (na překrytí trhliny), pás skelné tkaniny (vystačí na 6 – 8 návinů), 1 pár ochranných rukavic a návod na
použití.
Označení kitu
FPW 248 CS
FPW 3132 CS
FPW 4252 CS
FPW 4360 CS

Na opravy potrubí
≤ Ø25,4 mm (1")
Ø30 - 75 mm
Ø75 - 150 mm
Ø200 - 250 mm

Návod na použití:
1. V místě vady aplikujte epoxidový tmel

Délka vady
max. 40 mm
max. 50 mm
max. 70 mm
max. 25 mm

Označení kitu
FPW 6300 S
FPW 8300 S
FPW 4540 S
FPW 6540 S

Na opravy potrubí
Ø200 - 225 mm
Ø200 - 225 mm
Ø300 - 450 mm
Ø300 - 450 mm

Délka vady
max. 50 mm
max. 100 mm
max. 25 mm
max. 50 mm

FPW 8540 S

Ø300 - 450 mm

max. 100 mm

2. Ponořte přiloženou pásku do vody

3. Mokrou pásku pevně omotejte kolem trubky v místě vady a nechte
vytvrdit po dobu 30 až 40 minut..
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PPoow
w--R
R PPaattcchh záplaty na překrytí trhlin a otvorů
(potrubí větších průměrů, nádrže, lodní trupy, kotle, nosné konstrukce, karoserie atd. )
Barva:
Doba vytvrzování:
Tepelná odolnost:
Pevnost v tlaku po vytvrzení:
Doba skladovatelnosti:

transparentní
15 až 20 minut
max. 218°C
100 psi (41 bar = 4,1 MPa)
neomezená při správném uskladnění

Soupravy Pow-R Wrap jsou dodávány v několika velikostech v hermeticky uzavřeném balíčku, který obsahuje: sáček se
záplatou ze skelné tkaniny a dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí, 1 pár ochranných rukavic a návod na použití.
Označení kitu
PA 212 C
PA 38 C
PA 46 C

Velikost záplaty
50 x 300 mm
75 x 200 mm
100 x 150 mm

Odolnost
218°C / 4,1 bar
218°C / 4,1 bar
218°C / 4,1 bar

Označení kitu
FPW 6300 S
FPW 8300 S
FPW 6540 S

Velikost záplaty
50 x 500 mm
100 x 300 mm
150 x 200 mm

Odolnost
218°C / 4,1 bar
218°C / 4,1 bar
218°C / 4,1 bar

Návod na použití:
1. Ze sáčku se záplatou a dvousložkovou pryskyřicí stáhněte dělící sponu
2. Sáček důkladně potřepejte aby se epoxidová pryskyřice smíchala s tvrdidlem.
3. Vyjměte záplatu a přiložte na místo opravy zbavené nečistot a mastnoty.
4. Uhlaďte povrch záplaty a vytlačte vzduchové bubliny.
5. Po 15 až 20 minutách je oprava ukončena.

PPoow
w--R
R SSttiicckk tmel na utěsnéní vadných spojů, vyplnění trhlin a otvorů
(utěsnění hrdlových, lepených a svařovaných spojů, vyplnění trhlin a nepotřebných otvorů, náhrada ulomených částí)
Barva:
Doba vytvrzování:
Tepelná odolnost:
Doba skladovatelnosti:

měděná, bílá nebo šedá
60 minut
max. 202°C
neomezená při správném uskladnění

Soupravy Pow-R Wrap jsou dodávány v několika velikostech v hermeticky uzavřeném balíčku, který obsahuje: váleček
epoxidového tmelu vyztuženého ocelovými částečkami, aktivátor, 1 pár ochranných rukavic a návod na použití.
Označení kitu
FP-S 1C
FP-S 1G
FP-S 1W

Barva
měděná
šedá
bílá

Odolnost
202°C
202°C
202°C

Označení kitu
FP-S M3P
(souprava 3
válečků)

Barva
1x měděná
1x šedá
1 x bílá

Odolnost
202°C

Návod na použití:
6. Vyjměte z obalu váleček tmelu a hnětením v ruce jej smíchejte s aktivátorem po
dobu 2 až 3 minut
7. Tmel přiložte na odmaštěný povrch místa vady a rukou nebo pomocí nožíku nebo
špachtle jej vyformujte do požadovaného tvaru.
8. Nechte vytvrdit 60 minut. Po vytvrzení můžete povrch přebrousit a přetřít barvou.

1155.. S
So
ou
up
prraavvaa n
naa zzřříízzeen
níí d
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daatteeččn
nýýcch
h ččiissttííccíícch
ho
ottvvo
orrů
ů
vhodné pro odpady DN70 až 150 mm – plasty i litina
S pomocí soupravy FERNCO Access Point je možné bez jakéhokoliv dalšího vybavení a lepení snadno a rychle otevřít
odpadní potrubí přímo v zablokovaném místě nebo v místě, kde je nutné uskutečnit jeho prohlídku kamerou CCTV. Po
vyčištění se potrubí opět spolehlivě uzavře mechanickým víčkem a v případě, že v budoucnu dojde k opětovnému ucpání,
je možné víčko snadno znovu sejmout. Tlaková odolnost víček 1 bar (0,1 MPa) umožňuje použití pro všechny gravitační
odpady DN 70, 75, 80, 90, 95, 100, 110, 125, 150 a 160 mm z plastů nebo litiny.
Základní soupravu FERNCO AP tvoří:
10 kusů uzavíracích mechanických víček
korunkový diamantový vrták Ø54 mm
šestihranný klíč na dotahování víček
nástroj na začištění otřepů
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Uzavírací víčka je dále možno koupit samostatně nebo v balení po 20 kusech. Víčka jsou vyrobena z nylonu armovaného
skelným vláknem s těsněním ze syntetické ryže. Fixační mechanismus je vyroben z korozivzdorné oceli.
Výhody:
●
spolehlivost, čistota
●
možnost zřízení čistícího otvoru v libovolném místě
●
vhodné pro plastové i litinové odpady DN 70 až 150 mm
●
spolehlivé uzavření vyvrtaného otvoru mechanickým víčkem
●
doba vlastní montáže, otevření a uzavření nepřesahuje 1 minutu
●
instalace prakticky bez odstávky provozu
Montáž:
1. Vrták Ø54 mm se upne do běžné elektrické vrtačky a ve zvoleném místě potrubí se
vyvrtá otvor.
2. Otřepy se odstraní přiloženým nástrojem.
3. Provede se vyčištění a kontrola stavu potrubí.
4. Do vyvrtaného otvoru se nasadí krycí víčko a přiměření dotáhne přiloženým šestihranným klíčem.

1166.. U
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lze napojit až 4 odpadní potrubí DN 32, 40 nebo 50 mm v jednom místě
Univerzální Multi-konektor FloPlast se používá zejména v koupelnách,
kuchyních, prádelnách nebo laboratorních provozech, kde je nutné do jednoho
sběrného potrubí napojit několik odpadů. Typickým přikladem je běžná koupelna,
kde je nutné na svislé hlavní potrubí DN 100 – 110 napojit maloprůměrové odpady
z jednoho či dvou umývadel, vany, sprchového koutu nebo i pračky.
Nejčastěji se Multi-konektor vkládá do hlavního svislého odpadu DN100/110
zasekaného ve stěně nebo rohu místnosti. Odpady Ø32 nebo 40 mm se po sejmutí
krycích víček napojí prostým vtlačením do zvolených otvorů, odpady Ø50 se napojí
vtlačením po oříznutí těsnění podle vyznačeného zeslabení.
Výhody:
●
optimalizovaný tvar snižuje riziko ucpání odpadů
●
jednoduchá demontáž při rekonstrukcích odpadů
●
nepoužité vtoky mohou sloužit ke kontrole a
čištění potrubí
●
snadné napojení dodatečných odpadů do
nevyužitých vtoků
●
žádné svařování, lepení ani kluzn
●
konstrukce
umožňuje
tepelnou
expanzi
napojených potrubí

Montáž:
multikonektor lze napojit do svislé stoupačky DN 100 KG nebo HT pomocí
univerzálního hrdla a dříku, přesuvek nebo pružných stahovacích spojek;
výškově je ideální pozice multikonektoru pod podlahou nebo volně (spolu s ostatními
rozvody) pod stropem technického sklepa nebo v meziprostoru mezi stropem a
„falešným“ stropním sádrokartonovým nebo kazetovým obkladem
potřebné přípojky DN 32 až DN 50 – pračka, umyvadlo, sprchový kout, bidet, vana
atd. – se pak jednoduše napojí do multikonektoru vtlačením

Rozměr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

(mm)

268

210

102

149

132

85

Ø110

89

75

Autorizovaný dovozce pro oblast ČR/SR:

Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav
CZ

telefon/fax :
telefon :
e-mail :
web site :

519 325187, 323168
519 322440, 325741
info@rexcom.cz
www.rexcom.cz

