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Műszaki adatok: 
• falban/födémben történő átvezetéshez     

Haszoncső 
külső átmérője 

d [mm] 

Betétcső v. 
magfurat belső 

átmérője  
D1 [DN mm-ben] 

Betétcső 
külső 

átmérője 
D2[mm] 

Standard 
hossz 

L1[mm] 

1-40 80 104  
41-57 100 124  
58-77 125 149  

78-104 150 176 200 
105-145 200 229 240 
146-190 250 284 250 
191-233 300 338 300 
234-288 350 402 365 
289-339 400 452 400 
340-380 450 502 500 
381-430 500 556 650 
431-530 600 664 1000 
531-620 700 778  

• szigetelőlemez nélküli falszerkezethez 
• 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 “C” típusú tömítőbetét DPS*-sel, kettős tömítéssel 
  Alkatrészei: - aszimmetrikus profilú fémgyűrűk: galvanikusan    
                        horganyzott, sárgított és bevont;  
       - Elasztikus tömítés: 2x27 mm EPDM gumi 
                      - 3 mm vastag narancsszínű EPDM középgyűrű  
   * DPS 350 mm haszoncső átmérőig 
- Curaflex 3000-es típusú speciális cement betétcső 
 
 
Curaflex tartozékok: 
• aquaguard alapozó és speciális lakk 
•  betétcsőtartó (1701 típus), zsaluhoz rögzítéshez                                       A fentiektől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti  
• záródugó (1702 típus)                                                       változatok is szállíthatóak. 
• zárógyűrű (1708 típus) 
• Disboxid 444 (1745 típus), gáztömörséghez 
 
 
 
 
 Beépítési útmutató:                                                                                         

 
 A beépítés lépései: 
 1. Építési fázisban: a betétcső beépítése a zsaluzatban 

betonozás előtt az átvezetés kívánt helyén.   
 2. Szerelési fázisban: a tömítőbetét   
  beszerelése lehetőség szerint úgy, hogy a szorító anyák 

a „száraz” oldal felé (az épület belső része felé) 
mutassanak. Szorító anyákat meghúzni. A megadott 
nyomatékok maximális 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. 

 
 
 
 

                                                                              Anyák Max. 
nyomaték

M  5 3 Nm 
M  6 8 Nm 
M  8 12 Nm 
M 10 25 Nm 

 

-  Ügyelni a max. nyomatékra 
-  A tömítőgumik ellenőrzése 
szemrevételezéssel 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                         
 

     

  


