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Disclaimer 
All recommendations and information provided on this data sheet are based on our knowledge and experience. Product specifications are intended as guidelines. Since 

conditions of service are beyond our control, users must satisfy themselves that products are suitable for the intended use. No guarantee or warranty is given or implied or 

that any use of products will not infringe rights belonging to other parties. We reserve the right to change product design and properties without notification. 
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Przejście ścienne  

Zestaw montażowy do przepustów ściennych dla 

preizolowanych rur systemu Flexalen®,odpowiedni dla 

warunków z wodą gruntową o ciśnieniu do 0,5 bara. 
 

 

Konstrukcja 
Tuleja osłonowa PE (długość 600mm) 

 

Rękaw termokurczliwy 

 

Profilowana uszczelka gumowa 

 

 

Wymagane dodatkowe 

narzędzia 
Środek odtłuszczający np. Tangit 

 

Ręcznik papierowy 

 

Palnik gazowy 

 

Namiot (w zależności od warunków 

pogodowych) 

Instrukcja montażu 

Warunki montażu i przygotowania rur 

• Temperatura otoczenia: +5 do +40°C  

• Brak opadów deszczu i porywistego wiatru. ( użyj namiotu, aby stworzyć odpowiednie warunki )  

• Ściana / fundament musi być wystarczająco mocny aby móc wykonać otwór  

• Rura robocza i płaszcz osłonowy wolne od zanieczyszczeń i zawilgocenia 

 
01. 

Oczyść tuleję osłonową PE i nasuń na 

nią profilowaną uszczelkę gumową. 

Wsuń do otworu w ścianie i ustaw 

centralnie zachowując odległość 

uszczelnienia gumowego od ściany 

zewnętrznej ok 60mm.   

02. 

W celu uszczelnienia przejścia przez 

ścianę wypełnij przestrzeń między 

tuleją PE a profilowaną uszczelką 

gumową osadzoną centralnie w 

otworze zaprawą pęczniejacą                 

( betonem ). 

03. 

Po stwardnieniu zaprawy ( betonu) nasuń 

rękaw termokurczliwy na rurę 

preizolowaną Flexalen a następnie wsuń 

ją przez tuleję osłonową PE do wnętrza 

budynku. W razie potrzeby użyj podpórek 

do centralnego ułożenia rury 

preizolowanej Flexalen w tulei osłonowej 

PE. 

Uwaga: używaj tylko takich podpórek, 

które nie uszkodzą płaszcza osłonowego i 

tulei osłonowej PE. 

04. 

Rozpakuj rękaw termokurczliwy i 

umieść go tak aby w połowie swojej 

szerokości nachodził na tuleję 

osłonową PE i rurę preizolowaną 

Flexalen. Obkurcz ją delikatnym 

płomieniem od środka ku 

krawędziom.  

1. 

2. 

3. 

4. 

Na zewnątrz budynku Wewnątrz budynku 

60mm 

Ściana / przejście przez ścianę 

 

Tuleja osłonowa PE 

 

Podpórki 

 

Rura preizolowana Flexalen®  

 

 

 

 

 

 

 

Rękaw termokurczliwy 

 

Profilowana uszczelka gumowa 


