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PRODUKTO KORTELĖ 

NUO ŠILUMOS SUSITRAUKIANTI - TERMO 
(PAPRASTA) MOVA 

 

Termogum terminė mova tai šildymo pramonėje naudojama nuo šilumos susitraukianti 

mova skirta izoliacinių vamzdžių apsauginio sluoksnio atkūrimui ir sandarių vamzdžių jungčių 

izoliacinėje technologijoje sukūrimui. 

Terminės movos montažas tai izoliacinės jungties sujungimas PUR skeveldrų pagalba skirtų 

izoliaciniams vamzdžiams. Terminė mova neturi užpildymo angų, todėl sutraukiama yra 

visame ilgyje. PUR skeveldros yra tiekiamos pagal Kliento pageidavimą.  

Movą galima įsigyti ir iš netinklinės medžiagos. 

Terminės movos sąvybės 

 Labai patvari HDPE tipo medžiaga yra išrinkta Termogum bendrovės produkcijai, kad 

padidintų jungčių pajėgumą ir užtikrintų ilgesnį šildymo sistemos funkcionavimą; 

 Naujoviška, lengvai montuojama ir patikima terminė mova yra pagaminta pagal EN-

253 ir sutampa su visais standartiniais vamzdžiais atitinkančiais tą normą; 

 Visos šios movos atitinka bortinį testą pagal EN-489 normos reikalavimus; 

 Tinklinės struktūros polietileno formos atmintis ir movos prispaudimo jėga prie 

apsauginių vamzdžių, sukuria sandarią ir atsparią jungtį atkuriančią izoliacinio 

vamzdžio apsauginį gaubtą;  

 Tinklinė medžiaga užtikrina aukštą mechaninį stiprumą ir atsparumą plyšimui ir 

trinčiai;  

 Lanksti medžiaga ir patentuotas šios movos atlikimas užtikrina movos patvarumą 

įtempimams ir darbo temperatūros pokyčiams, susijusiems su perdavimo veiksnių 

pokyčiais;  
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 Movos galūnės 100 mm atkarpos ilgyje turi papildomą naujoviškų klijų izoliacinį 

sluoksnį, kuris patvariai sujungia, suklijuoja ir susandarina jos sujungimą su vamzdžio 

apsauginiu gaubtu;  

 Terminės movos galai yra užbaigti išgaubto lanko dalies forma, kuri turi teigiamą 

įtaką movos sandarumui sumažindama veikiančias jėgas jos eksploatavimo metu 

žemėje;  

 Terminės movos forma yra pritaikyta prie sudėtingų grunto sąlygų, tokiu būdu, kad 

minimalizuotu jėgas turinčias įtaką jau įmontuotai movai žemėje; 

 Termogum movos taikymas nereikalauja raiščių uždėjimo ant movos galų, todėl, kad 

pati mova užtikrina jungties sandarumą, dėkastipraus prispaudimo prie apsauginio 

vamzdžio sluoksnio, labai tvirtos medžiagos ir atitinkamos galų formos;  

 Galima įsigyti movą be tirpstančių karštyje klijų arba su klijais ir butilo, kaučiuko 

mase. 

 Movos pavadinimas iš 
katalogo  

Izoliuoto 
apsauginio 
vamzdžio 
skersmuo 

(mm) 

 

Plieninio 
vamzdžio 
skersmuo 

(mm) 

Tinklinė 
mova 

Netinklinė 
mova 

TMS-90 TM-90 90 20/25 

TMS-110 TM-110 110 32/40 

TMS-125 TM-125 125 50 

TMS-140 TM-140 140 65 

TMS-160 TM-160 160 80 

TMS-200 TM-200 200 100 

TMS-225 TM-225 225 125 

TMS-250 TM-250 250 150 

TMS-315 TM-315 315 200 

TMS-400 TM-400 400 250 

TMS-450 TM-450 450 300 
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TMS-500 TM-500 500 350 

TMS-560 TM-560 560 400 

TMS-630 TM-630 630 500 

TMS-710 TM-710 710 600 

TMS-800 TM-800 800 600 

TMS-900 TM-900 900 700 

TMS-1000 TM-1000 1000 800 

TMS-1100 TM-1100 1100 900 

TMS-1200 TM-1200 1200 1000 

 

Apie temperatūroje (termo) tirpstančių klijų kokybę visų pirma liūdija jų patvarumas nuo 

atplėšimo, tuo pačiu metu išlaikant lankstumą. Termogum sukūrė novatorišką klijų 

receptūrą, suteikiančia galimybę gauti aukštos kokybės klijus. 

 

  

 


