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TECHNICKÝ  LIST 
 
 

Výrobek :     Těsnící manžety typu „U
   Provedení EPDM, NBR

                                                                   
Použití :  Manžety

plynových sítích za účelem utěsnění prostoru
Jsou vhodné zejména proti infiltraci spodních vod. Používají se hlavně pro potrubí                   
velkých průměrů nebo tam, kde s
manžety typu „N
rukávu a stahovacích pásků z
Rukáv je vyráběn přesně na míru a vulkanizován z
elastomeru. 
zadat  přesné rozměry potrubí.
 

Technický popis : Rozměrová řada :                   
Max pracovní tlak:                 
Materiál:    těsnění
                     
Pracovní teploty

  
 

Rozměry:  

Menší průměr 
manžety

 

Z těchto základních rozměrů se ořezáním připravují manžety přesně na míru potrubí             a 
chráničky
a vložením mezi ně ocelového

 
Montáž : Podle průměru potrubí a chráničky bude vyroben rukáv manžety. Manžetu nasunout 

potrubí a chráničku a utáhnout těsnícími páskami. Největší těsnící efekt je, pokud tlak                       
vody nebo plynu působí ve stejném směru jako tlak utahovacích pásků
 

                                                                 

  
       

Těsnící manžety typu „U“ systému INTEGRA 
Provedení EPDM, NBR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
schéma manžety složené
s ocelovým prstencem

                                                                   
Manžety typ „U“ se používají ve vodovodních, kanalizačních, teplárenských
plynových sítích za účelem utěsnění prostoru mezí potrubím a chráničk
Jsou vhodné zejména proti infiltraci spodních vod. Používají se hlavně pro potrubí                   
velkých průměrů nebo tam, kde s ohledem na  nestandardní rozměry nelze použít                  
manžety typu „N“ systému INTEGRA. Manžeta typu „U“ se skládá z
rukávu a stahovacích pásků z nerez oceli.  
Rukáv je vyráběn přesně na míru a vulkanizován z jednoho nebo více kusů 
elastomeru.  Z tohoto důvodu manžeta „U“ není příliš elastická a k

přesné rozměry potrubí. 

měrová řada :                   DN 200 x 360 – DN 1200 x 2160 
Max pracovní tlak:                  beztlakové 
Materiál:    těsnění                 EPDM, NBR 
                     stahovací pásky  nerez ocel(W2), kyselinovzdorná ocel 1.4307
Pracovní teploty:                     EPDM ( -30°C až +100°C) 

    NBR (-20°C až +90°C) 

Menší průměr 
manžety 

Větší průměr 
manžety 

Menší průměr 
manžety 

200 360 800 

300 540 900 

400 720 1000 

500 900 1100 

600 1080 1200 

700 1260  

těchto základních rozměrů se ořezáním připravují manžety přesně na míru potrubí             a 
chráničky. V případě nutnosti lze rozsah průměrů manžet rozšířit použitím dvou manžet 
a vložením mezi ně ocelového  prstence. 

průměru potrubí a chráničky bude vyroben rukáv manžety. Manžetu nasunout 
potrubí a chráničku a utáhnout těsnícími páskami. Největší těsnící efekt je, pokud tlak                       
vody nebo plynu působí ve stejném směru jako tlak utahovacích pásků
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schéma manžety složené                                  
ocelovým prstencem 

, kanalizačních, teplárenských                                  
a chráničkou.                                          

Jsou vhodné zejména proti infiltraci spodních vod. Používají se hlavně pro potrubí                   
ohledem na  nestandardní rozměry nelze použít                  

se skládá z elastomerového               

jednoho nebo více kusů                            
„U“ není příliš elastická a k výrobě je nutné                       

 

nerez ocel(W2), kyselinovzdorná ocel 1.4307     

Menší průměr Větší průměr 
manžety 

1440 

1620 

1800 

1980 
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těchto základních rozměrů se ořezáním připravují manžety přesně na míru potrubí             a 
případě nutnosti lze rozsah průměrů manžet rozšířit použitím dvou manžet                                                       

průměru potrubí a chráničky bude vyroben rukáv manžety. Manžetu nasunout   
potrubí a chráničku a utáhnout těsnícími páskami. Největší těsnící efekt je, pokud tlak                       
vody nebo plynu působí ve stejném směru jako tlak utahovacích pásků. 
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Pásky pro manžety „U“ 
    Průměr chráničky/potrubí (mm)    Označení pásky      Počet pásků 

od   900  do  1000 mm           401-500                 2 

od 1000 do 1200 mm           501-600                 2 

od 1200 do 1400 mm           601-700                 2 

od 1400 do 1600 mm           701-800                 2 

od 1600 do 1800 mm           801-900                 2 
 



Montáž stahovací pásky 
manžety typu „U“ systému INTEGRA 

Tabulka 1 

 

Sestava stahovací pásky  
č. Element  Materiál  Kusů 

1 Hlavní stahovací páska   A-C 304/304L 1 

2 Regulační páska   B-D 304/304L 1 

3 Šroub M10x120 A2 1 

4 Matice M10 A2 3 

5 Podložka 10 A2 4 

 

Elementy  Potřebné ná řadí 
A – koncovka  1. napínací strany 2 ks   klíč 19 mm 

B – koncovka  2. strany   

C, D – koncovky regulace délky   

 Délka pásky (mm)  
č. rozmezí  Otvor 1.  Otvor 2.  Otvor 3.  Regula ční 

páska  
Hlavní páska  

1 400-500 442-500 400-456   860 1067 
2 501-650 595-650 545-605 501-555 860 1541 
3 651-800 745-800 695-755 651-705 860 2012 
4 801-950 895-950 845-905 801-855 860 2480 
5 951-1100 1045-1100 995-1055 951-1005 860 2953 
6 1101-1260 1201-1260 1151-1211 1101-1160 1156 2953 

Tabulka 2 

UPOZORNĚNÍ 
 
• Šrouby je vhodné namazat tukem, aby nedocházelo k poškození závitu šroubů 
• Pryž těsnění je vhodné natřít např. saponátem v místě utěsnění, aby se snížil součinitel tření a do-

šlo tak k stejnoměrnému utažení  pomocí pásky 
 

 

 

 
 
Abychom zjistili potřebnou délku pásky, je třeba koncovku regulační pásky (C) prostrčit příslušným otvorem  
koncovky (D).  Příslušný otvor vybereme dle tabulky č. 2 a následně pomocí  zářezů koncovky  (C) nastavíme  
odpovídající délku. Páska by měla poměrně těsně obepnout potrubí. 

Zjišt ění délky pásky  



Montáž zámku  stahovacích pásk ů 
1. Prostrčit koncovku hlavní pásky (A) otvorem   
 (B) pásky regulační. 

2. Vložit šroub M10 s podložkou do otvoru  
 koncovky (B). 

3.   Na šroub našroubovat dvě matice (2) a (3) a lehce 
 je utáhnout. 

4.  Nasadit druhou podložku. 

5.  Našroubovat šroub M10 až do konce. 

6.  Pevně utáhnout matici (3) . 

7.  Maticí (2)  napnout  pásku. 

8.  Zajistit polohu šroubu další maticí (1) s podložkou. 


