SNÍCÍ PROST EDEK NA ZÁVITOVÉ SPOJE

PARALIQ PM 35 VLIES
Základní informace :
snící páska PARALIQ PM 35 VLIES je nevytvrditelný t snící materiál, ur ený k t sn ní kovových
závitových spoj s trubkovým závitem ( SN 01 4033, SN 01 4034) do rozm ru 3”v etn . Základ pásky
tvo í syntetická tkanina, která je napušt na t snící pastou. Vzhledem k tomu, že tkanina má dlouhá vlákna
stejn jako konopí, nabízí PARALIQ PM 35 VLIES bezpe nost a všechny další výhody konopného t sn ní.
Páska je dodávána ve svitkách (ší ka 16 mm, délka 25 m) pod obj. íslem 790 060 112 bu jednotliv nebo
v balení po deseti kusech.
snící páska PARALIQ PM 35 VLIES spl uje požadavky
metodiky dle TPG 942 01.

SN EN 751-2 a všechny požadavky zkušební

Charakteristické vlastnosti :
• vhodná pro t sn ní závitových spojek domovních instalací (nap . fitinky dle SN 13 8200) - plyn, pitná
voda, teplá užitková voda, teplovodní topné systémy
• zdravotn nezávadná - možno použít i pro pitnou vodu (bez chuti a zápachu)
• nahrazuje všechny obvyklé t snící materiály (konopí, fermež, t snící tmely)
• jeden svitek posta í na ut sn ní jednoho sta závit rozm ru 1”
• p i montáži se nesmýká, je elastická, nevysychá, závitový spoj je odolný v i vibracím

Návod k použití :
Závit o istit od mechanických ne istot, stopy po ezném oleji není nutné odstra ovat. U hladkých závit
(mosaz) doporu ujeme mírn zdrsnit povrch. T snící pásku PARALIQ PM 35 VLIES pevn navinout od
za átku závitu ve sm ru chodu závitu nejmén s 50% p ekrytím po celé délce závitu, potom našroubovat
fitinku - tou lze p i nastavování pot ebné polohy oto it zp t až o 45°p i zachování t snosti. P i zkoušení
plynot snosti spoje používat p notvorné prost edky spl ující požadavky TPG 943 01. Rozsah teplot pro
aplikaci je –10 až +50 °C.

Lze použít pro tato média :
plyn
voda
vodní pára
vzduch
acetylen
argon

: plyny dle SN 38 5502 (nap . zemní plyn, plynná fáze propanu) do p etlaku 4 bar (400 kPa)
a o teplot od –20 do +80°C
: do p etlaku 16 bar (1,6 MPa) a do teploty 95°C nebo do p etlaku 6 bar (600 kPa) a do teploty
130°C
: do p etlaku 6 bar (600 kPa) a do teploty 130°C
: do p etlaku 10 bar (1 MPa) a do teploty 95 °C
: v plynné fázi do p etlaku 16 bar (1,6 MPa) p i 25 °C
: v plynné fázi do p etlaku 16 bar (1,6 MPa) p i 25 °C

Skladování :
Skladovat na suchém míst , jinak bez zvláštních nárok . Doba skladování výrobku v p vodním uzav eném
obalu je asov neomezená. P i práci doporu ujeme pásku uchovávat v originálním uzavíratelném sá ku.

Hygienické zásady :
Vzhledem ke zdravotní nezávadnosti nejsou vyžadována žádná zvláštní opat ení.

Upozorn ní : Zákaz použití v rozvodech siln oxida ních látek !
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