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Haszoncső 
külső átmérője 

d [mm] 

Betétcső belső 
átmérője 

D1 [DN mm-ben] 

A rögzített alaplap 
élhossza  
D5 [mm] 

1-40 80 440 
41-57 100 460 
58-77 125 480 

78-104 150 510 
105-145 2001) 560 
146-190 2502) 610 
191-233 3003) 660 
234-288 350 710 
289-339 400 760 
340-380 450 810 
381-430 500 860 
431-530 600 960 

Az acél betétcső valós belső átmérője 
 [mm]: 1) 210,1; 2) 263; 3) 312,7 

L2 (a csőcsonk hossza) [mm]: 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                                                                            A fentiektől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti 
                                                                                                                           változatok is szállíthatóak. 
 

  
                             

 
 
 

                                                      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Anyák Max. 
nyomaték 

M 5 3 Nm 
M 6 8 Nm 
M 8 12 Nm 

M 10 25 Nm 
  

Műszaki adatok: 
• fal előtti átvezetéshez utólagos felszerelésre 
• meglévő átvezetés javítására alkalmas 
• szigetelőlemezzel szigetelt falszerkezethez. A     
  szigetelőlemez mindkét oldalán elhelyezett Doyma 1755  
  alátéttel (DIN 18195 szerint). 
• víznyomás elleni tömítéshez 
• gáztömör a betétcső palást- és homlokfelülete bevonása után 
• a haszoncső a falra merőlegestől 8 º-ig eltérhet 
• csőtengely irányú mozgást is felvesz 
Típus alkotórészei: 
- Curaflex “Quick in C” típusú tömítőbetét DPS*-sel, kettős tömítéssel 
  Alkatrészei: - aszimetrikus profilú fémgyűrűk: galvanikusan    
                        horganyzott, sárgított és bevont;  
       - Elasztikus tömítés: 2x27 mm EPDM gumi 
                      - 3 mm vastag narancsszínű EPDM középgyűrű  
   * DPS 350 mm haszoncső átmérőig 
- osztott Curaflex 7006/T típusú betétcső alaplappal és szorítókerettel  
   a DIN 18195 szerint. Anyaga:  galvanikusan  horganyzott acél,   
   sárgított és bevont 

Tartozékok: 
• Sikaflex (1751 típus), tömítőmassza 
• Sika kötőhíd (1749 típus) és felülettisztító 
• Sika Primer 2 (1750 típus), betonfelületek alapozására 
• 2 alátét (1775 típus) 
• szövetalátét vastag bitumen lemezhez (1776 típus) 

Beépítési útmutató: 
A beépítés lépései: 
1. Építési fázisban: a betétcső beépítése a …..oldalon leírt 

útmutatás szerint. 
2. Szigetelési fázisban: A szigetelés előtt a fém alaplap 

felszerelése, a haszoncsőre ideiglenesen ráhelyezett 
tömítőbetét segítségével. A szigetelés alá és fölé el kell 
helyezni a 1775 típusú alátéteket, majd a szorító keretet 
rászerelve a szigetelésre, meghúzni. 

-  Ügyelni a max. nyomatékra 3. Szerelési fázisban: a tömítőbetét beszerelése. Szorító 
-  A tömítőgumik ellenőrzése     anyákat meghúzni. A megadott nyomatékok maximális 
   szemrevételezéssel    értékek. A szorító anyákat csak addig kell meghúzni amíg 

   a tömítőgumi a haszoncsőre és a betétcsőre felfekszik. 
   Szemrevételezéssel folyamatosan ellenőrizni, nehogy a 
   haszoncső a túlhúzástól megsérülhessen. 
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