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FOAIA PRODUSULUI 

MUFE TERMOCONTRACTABILE  

DE TRECUT PE TUB 
 

Mufa de trecut pe tub Termogum este o mufă termocontractabilă din material reticulat care 
este folosit pentru refacerea mantalei de protecţie a ţevilor preizolate şi crearea unui 
ansamblu etanş de conectare a segmentelor conductelor în cadrul tehnologiei preizolate. 

Instalarea se realizează furtune PUR comune izolate de ardezie pentru conducte preizolate. 
Manșonul nu are o gaura de umplere și în scădere pe toată lungimea. Plăcile de ardezie 
pentru PUR sunt furnizate la cerere. 

Mufa de trecut pe tub poate fi achiziţionată şi din material care nu este folosit pentru 
formarea reţelelelor. 

Caracteristicile mufei de trecut pe tub: 

 Tip foarte robust de materialul ales pentru producţia de HDPE de Termogum 
companie pentru a crește tăria a articulaţiilor echipelor și pentru a asigura viata lunga 
a reţelei de încălzire; 

 mufe de trecut pe tub inovatoare, ușor de instalat și de sigure sunt fabricate în 
conformitate cu EN-253 și sunt compatibile cu toate conductele standard de ecranate 
făcute în conformitate cu prezentul standard; 

 Toate mufele de trecut pe tub îndeplinesc testul  cu ladă în conformitate cu cerinţele 
normeiEN-489; 

 Memoria formei polietilenă reticulată și apasare aerodinamica mâneci carcasa de 
conducte pentru a crea strânse, precum și durabile exterioare carcasa conectorului 
de cartografiere conducte preizolate; 

 Materialul reticulat oferă rezistenţă mecanică ridicată și rezistenţă la rupere si 
abraziune; 

 Material flexibil și modul patentat de a face manșoane pentru stres durabilitate 
mâneci și schimbările de temperatură asociate cu modificări ale factorilor de 
transmisie; 

 Capetele mufei de trecut pe tub pe un segment de 100 mm, au un strat suplimentar 
de adeziv izolare inovatoare, care permanent se leaga, beţe și sigilii de conectare 
mâneci și ţeava exterioară carcasa; 

 Capetele mufei de trecut pe tub sunt finisate sub forma unui arc convex, care este 
foarte benefic pentru mâneci strânse prin reducerea forţelor care acţionează asupra 
mânecă în timpul funcţionării sale în sol; 
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 Forma mufei de trecut pe tub a fost adaptată la condiţiile aspre de teren, astfel încât 
să reducă la minimum forţele care acţionează pe maneca montate sub pământ; 

 Aplicarea mufei de trecut pe tubTermogum nu necesită fixarea benzilor de fixare pe 
capetele manşonului de legătură, deoarece manşonul în sine asigură etanşeitatea 
racordului datorită forţei de apăsare pe ţeava de protecţie, materialului foarte 
rezistent şi formei corespunzătoare a capetelor manşonului de legătură; 

 Mufa de trecut pe tub este, de asemenea, disponibilă într-o versiune fără adeziv sau 
lipici fierbinte topi și masă de butil. 

 

Denumirea de catalog a mufei de trecut pe 
tub Diametrul 

conductei 
preizolate de 

protecţie (mm) 

Mufa de trecut pe tub 
folosită în cadrul 

reţelelor 

Mufa de trecut pe 
tub folosită în 
afara reţelelor 

TNS-90 TN-90 90 

TNS-110 TN-110 110 

TNS-125 TN-125 125 

TNS-140 TN-140 140 

TNS-160 TN-160 160 

TNS-200 TN-200 200 

TNS-225 TN-225 225 

TNS-250 TN-250 250 

TNS-315 TN-315 315 

TNS-400 TN-400 400 

 

Calitatea adezivului termo-fuzibil este scoasă în evidenţă în primul rând datorită rezistenţei 
acestuia la desprindere prin păstrarea flexibilităţii. Termogum a elaborat o reţetă inovatoare 
pentru adeziv care permite obţinerea unui adeziv cu caracteristici foarte bune. 

 

  


