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Nuo karščio susitraukiantys 
tvarsčiai skirti vamzdžių 
suvirinimo siūlių izoliavimui 
 

 

GAMINIO APRAŠYMAS YPATINGI POŽYMIAI   
 Termofitas WPC, tai nuo kaitinimo 

susitraukiantis, paruoštas 
montavimui vienetinis gaminys 
vamzdžių sandūrų antikorozinei 
apsaugai, gaminamas ant sintetinio 
pagrindo, naudojamas taip pat ir 
vamzdžių su ZM (cementiniu) 
apvalkalu sandūrų izoliacijai. 

 Gamykloje integruotas 
daugiasluosnis tvarstis susideda iš 
stiklo pluoštu sustiprintos lanksčios 
sintetinės pjovimui atsparios 
medžiagos, padengtos greitai 
kietėjančiais klijais. 

 <<Viskas kartu>> dėl to užtikrintas greitas montavimas. 
 Daugiasluoksnė susitraukiančios medžiagos sandara suteikia 

termofitui didelį atsparumą smūgiams ir praspaudimui. 
 Nenaudojama jokia papildoma klijuojanti masė. Montavimas 

atliekamas tiesiai ant nuvalyto ir išdžiovinto (pakaitinto) 
paviršiaus. 

 Gera sąveika su standartiniu gamykliniu izoliaciniu 
apvalkalu. 

 C30 versijoje, esant mechaniniam pažeidimui, sandarinimo 
klijai tekėdami į priekį, užsandarina pažeistą vietą. 

 Žemos instaliavimo išlaidos, paprastas ir greitas montavimas 
be papildomų įrengimų. 

 Termofitas WPC pagal DIN 30672 ir O-norma reikalavimus 
patikrintas ir naudoti leidžiamas. 

  

 

Pasirinkimo lentelė – Užsakymas – Išmatavimai 

Vamzdžio skerspjūvis Užsakymo kodas WPC ilgis mm 
DN 80 WPC-CXX-DN80-450(600)R 380 
DN 100 WPC-CXX-DN100-450(600)R 460 
DN 125 WPC-CXX-DN125-450(600)R 550 
DN 150 WPC-CXX-DN150-450(600)R 640 
DN 200 WPC-CXX-DN200-450(600)R 800 
DN 250 WPC-CXX-DN250-450(600)R 980 
DN 300 WPC-CXX-DN300-450(600)R 1150 
DN 350 WPC-CXX-DN350-450(600)R 1260 
DN 400 WPC-CXX-DN400-450(600)R 1420 
DN 500 WPC-CXX-DN500-450(600)R 1770 
DN 600 WPC-CXX-DN600-450(600)R 2110 
DN 700 WPC-CXX-DN700-450(600)R 2430 
Užsakymo pavyzdys

 

Alternatyva: 
Termofitas WPC rulonuose 
Rulono ilgis 30 m, plotis 450 arba 600 mm 
Užaklinantis sandūras antdėklas – WPCP IV 
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Montavimo instrukcija 
Montavimo eiga 

1. Izoliuojamas vamzdžių paviršius paruošiamas pagal 
GW15/G25. Klijai nereikalingi. Naudojant propano dujų 
degiklį (Raychem FH1630 arba lygiavertį) izoliuojamas 
paviršius pakaitinamas iki +600C. 

 
2. Nuimti nuo montavimui ruošiamo tvarsčio apsauginės 

folgos 150mm galą. Uždėti tvarstį per siūlės vidurį stačiu 
kampu į vamzdžio ašį. (WPC tvarstis turi abiejose pusėse 
užeiti 50mm ant gamyklinio apvalkalo.) Tolygiai 
pašalinant apsauginę folgą, tvarstį glaudžiai prispausti 
prie izoliuojamo paviršiaus taip, kad būtų žymi 
suvirinimo siūlė. Tvarstis turi viršuje dengti save vienu 
trečdaliu. Esant žemai aplinkos temperatūrai patartina 
tiek vidinę tiek išorinę perdengiančias vietas pakaitinti. 

 

 

 
3. Lengva, geltona propano liepsna, tolygiai judinant iš 

išorės pakaitinama, kol pasirodo stiklo pluošto audinys ir 
po to pirštine sujungimo vietą lygiai, nesudarant raukšlių, 
prispausti, pasiekiant gero tarpusavio sukibimo. 

 
4. Dabar lengva geltona propano liepsna kaitinti, pradedant 

nuo vidurio, tolygiai spirale judant aplink vamzdį 
tvarsčio galų kryptimi. 

Pastaba: Tvarstis yra nepriekaištingai uždėtas, jeigu: 
- Izoliacijos paviršius lygus, be jokios šaltos vietos ar oro pūslių; 
- Sandarinimo klijai iš abiejų tvarsčio galų išsispaudžia aplink 

visą vamzdį. 
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