TECHNICKÝ LIST

T sn ní prostup

prvky k ut sn ní prostup typ MASTER-SEAL

DRUH: P estavitelné segmentové t sn ní MASTER-SEAL je vyrobeno z plastových segment spojených
dohromady nerezovými šroubovými spoji.
POUŽITÍ: Pro ut sn ní horizontálních a vertikálních prostup v monolitických konstrukcích po-zemních a
inženýrských staveb.
VÝHODY jednoduchá instalace p estavitelnost rozm r možnost zp tné instalace dokonalé ut sn ní i p i
vyšším tlaku vody testováno pro tlak až do 30 m vodního sloupce
TECHNICKÉ ÚDAJE: Báze: t snící profil – erná pryž EPDM spojovací díl – zesílený polyamid šroubová
spojení – nerez ocel, V4A
Barva: erná, ervená
Vodot snost: testováno pro tlak až do 30 m vodního sloupce
Skladování: skladování v suchých a chladných podmínkách
Balení: po jednotlivých kusech

Montážní instrukce MASTER - SEAL Segmentové t sn ní
Vodot snost vyzkoušená až do 30 m vodního sloupce.
T sn ní MASTER-SEAL se skládá z jednotlivých montážních segment ,
jejichž po et a velikost odpovídá kruhovému prostoru mezi trubkou
prostupu (t sn ným kabelem) a velikostí vyvrtaného otvoru ve st n
(p íp. vnit nímu pr m ru prvku WELLO nebo FASO)

Zástavba
P edevším je pot eba si rozmyslet zástavbovou stranu. Odkud bude t sn ní montováno, aby byl snadný p ístup
k utahovacím šroub m. Zejména vzhledem k eventuelnímu dotahování v d sledku sedání si systému a následn
i k dokon ovacím emeslným pracím.

Postup zástavby
- O istit vnit ní prostor vyvrtaného otvoru (vnit ní prostor prvk WELLO nebo FASO)
- vyzkoušet zafixovat t sn nou trubku prostupu na st ed otvoru. P estože
je MASTER-SEAL vyroben vysoce jakostního materiálu, nedovoluje žádné pohyby ložiskového typu
- nasunout na trubku prostupu t snící kroužek MASTER-SEAL. V p ípad pot eby je možno jej roztáhnout nebo
zmá knout. Pro usnadn ní montáže je možno navlh it vn jší nebo vnit ní plochy mýdlovou vodou
=> V ŽÁDNÉM P ÍPAD NEPOUŽÍVAT MAZIVA
- utahovat všechny šrouby postupn ve sm ru hodinových ru i ek
=>NE K ÍŽEM. Každý šroub utahovat o stejný po et otá ek a kontrolovat, jak p iléhá obsah mezikruží ke st nám
-následn dotáhnout všechny šrouby stejnom rn momentovým klí em ve sm ru hodinových ru i ek na
hodnoty utažení, viz tabulka.
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- v d sledku možného sedání si spojení je pot eba po cca 2 hodinách (pro tlakot sné spojení po 48 hodinách)
zkontrolovat dotažení šroub momentovým klí em, p ípadn šrouby op t dotáhnout na p edepsaný utahovací
moment.

Instalace v rozvinutém stavu
- Upínací šrouby, matky a p ítla ný kotou uvolnit a odstranit. ádn všechny ásti uschovejte.
- Rozvinutý t snící modul MASTER-SEAL položte na t sn né médium. Pokud je pot eba je možno prvek trochu
roztáhnout nebo jej nap chovat.
- Otev ené konce se na sebe nasadí a spojí p íslušným šroubem a matkou
- Pokra ovat v montáži, jako v odstavci Postup zástavby

Utahovací momenty
Lu-GT 20 Lu-GT
50

Šroub/ matka

Velikost klí e

Lu-GT200
Lu-GT 250
Lu-GT 275
Lu-GT 300
Lu-GT 325
Lu-GT 350
Lu-GT 375
Lu-GT 400
Lu-GT 415
Lu-GT 425
Lu-GT 475
Lu-GT 500
Lu-GT 525
Lu-GT 575
Lu-GT 600
Lu-GT 650

M5
M5
M5
M8
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 20
M 16

4 Imbus
4 Imbus
4 Imbus
6 Imbus
6kt. SW-13
6kt. SW-13
6kt. SW-13
6kt. SW-17
6kt. SW-17
6kt. SW-17
6kt. SW-17
6kt. SW-19
6kt. SW-19
6kt. SW-19
6kt. SW-30
6kt. SW-24

Utahovací
moment Nm
(max.)
3
3
3
15
15
15
15
35
35
35
35
65
65
50
130
85
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