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ТЕХНІЧНА КАРТА ВИРОБУ 

ТЕРМОУСАДНА ПРОСТА МУФТА 
 

Проста муфта Термогум для паливної промисловості – це термоусадна муфта з 
радіаційно зшитого матеріалу, яку використовують для відтворення захисного 
зовнішнього корпусу передізольованих труб та створення щільного з’єднання відрізків  
передізольованих трубопроводів. 

Монтування простої муфти полягає на виконанню з’єднання ізольованого ущільнячом 
ПУР для передізольованих труб. Проста муфта не має вливних отворів і усаджується на 
цілій довжині. Ущільняч ПУР постачаємо на бажання Клієнтів. 

Виробляємо теж насадки з радіаційно незшитого матеріалу. 

Властивості насадки: 

 Відповідно міцний вид матеріалу HDPE вибраний для виробництва  фірмою 

Термогум запевнює високу стійкість комплекту стику та довговічність теплової 

мережі; 

 Інноваційні, надійні, монтування яких не створює проблем, прості муфти 

виготовляються  згідно з ЕN – 253 і співпрацюють з усіма стандартними трубами-

оболонками виготовленими згідно з тією нормою; 

  Усі муфти пройшли тест у скрині з піском згідно з вимогами ЕN-489; 

 Технологічно запроектована сила прилягання до труби-оболонки та пам’ять 

форми радіаційно зшитого поліетилену утворює щільне та стійке з’єднання, 

відновлюючи захисний зовнішній корпус передізольованої труби;  

 Радіаційно зшитий матеріал запевнює високу механічну стійкість, а також 

стійкість до розірвання та стирання; 

 Еластичний матеріал та запатентований спосіб виготовлення гарантують 

стійкість простої муфти до напруження та зміни температури праці внаслідок 

зміни пересилаючих чинників; 

 На кінцях простої муфти (відрізок 100мм) знаходиться додатковий ізоляційний 

слой інноваційного клею, який надійно зцілює, склеює та ущільнює з’єднання 

насадки з захисним зовнішнім корпусом труби;  
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 Кінцівки простої муфти мають форму вигнутої вгору дуги, що має корисний 

вплив на щільність муфти,так як зменшується вплив дії сил підчас її 

експлуатування у ґрунті; 

 Форма простої муфти відповідає тяжким грунтовим умовам,  мінімалізуючи 

сили, які діють на муфту під землею; 

 Монтування простої муфти Термогум не вимагає використання затискних 

пластин на її кінцях, бо сама муфта запевнює щільність з’єднання, дякуючи 

технологічно запроектованій силі прилягання до труби-оболонки та пам’яті 

форми, міцному матеріалу та формі кінцівок насадки;  

 Постачаємо насадки без термоклею або з клеєм та бутилокаучуковою масою. 

Назва простої муфти з каталоґу 

Діаметр передізольованої 
труби-оболонки (мм) Радіаційно зшита 

проста муфта 

Радіаційно 
незшита проста 

муфта 

TНС-90 TН-90 90 

TНС-110 TН-110 110 

TНС-125 TН-125 125 

TНС-140 TН-140 140 

TНС-160 TН-160 160 

TНС-200 TН-200 200 

TНС-225 TН-225 225 

TНС-250 TН-250 250 

TНС-315 TН-315 315 

TНС-400 TН-400 400 

Про якість термоклею свідчить перед усім його стійкість до відривання при збереженні 
еластичності зварного шву. Термогум опрацював інноваційний рецепт, який дозволяє 
отримати клей з властивостями винятково високої якості. 

 

  

 


