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Špeciálna dvojvrstvová, čiastočne pružná, na dĺžku deliteľná manžeta, ktorá sa teplom sťahuje. Vnútor-
ná strana je opatrená  lepiacou vrstvou. Po zahriatí manžety táto vrstva dokonalo utesní a zaizoluje roz-
ličné druhy materiálov proti vode, vlhkosti, agresívnym kvapalinám, poveternostným vplyvom atď.

POUŽITIE
TS® MANŽETA sa veľmi dobre uplatní v celej rade rozličných apli-
kácií, napr. pre ochranu, utesnenie a pri opravách povrchovo 
poškodených izolácií rôznych druhov vodičov a káblov. Výborne 
sa hodí pre vytváranie rôznych druhov káblových spojok. Veľmi 
dobre chráni kovové potrubie proti naleptávaniu, korózii alebo 
mechanickému opotrebeniu. Môže sa používať pre rôzne druhy 
aplikácií, pri ktorých dochádza k bezprostrednému styku s rozlič-
nými chemikáliami, ako sú agresívne pary, kyseliny, soli, plyny ale-
bo zemné alkálie.

VÝHODY
• značná úspora času, dlhá životnosť, spoľahlivosť

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Poškodené miesto vodiča alebo kábla dokonale očistite 

a odmastite.
2. Odstráňte ochrannú fóliu na vnútornej strane lepiacej plochy 

a obtočte okolo poškodeného miesta.
3. Manžetu uzatvorte a navlečte priloženú kov. uzatváraciu lištu.
4. Zahrievajte horúcim vzduchom alebo horákom mäkkým žl-

tým plameňom od stredu proti zámku na manžete.
5. Nakoniec od stredu zahrejte miesta zámku na manžete.
6. Po vychladnutí je spoj hotový.

TECHNICKÉ DÁTA
Rozsah prevádzkových teplôt: od –30 °C až +80 °C
Teplota sťahovania: 120 °C a vyššia
Pevnosť v ťahu: 17 MPa (ISO 37)
Ťažnosť k prasknutiu: 350 % (ISO 37)
Starnutie pri pôsobení tepla (150 °C ± 2 °C): 7 dní (ISO 188)
Pružnosť pri nízkych teplotách (–40 °C): 4 hod.
Pomer stiahnutia:  3 : 1
Elektrická pevnosť:  180 kV/cm za min (IEC 243)
Izolačný odpor:  1 × 1012 Ω/cm za min(IEC 93)
Nasiakavosť vody (23 °C): 0,5 % po 14 dňoch (ISO 62)
Odolnosť voči UV žiareniu: odolný

SÚVISIACE PRODUKTY 
•  TS® M HADICA

TS® MANŽETA

Ø kábla v mm vnútorný Ø manžety 
pred/po stiahnutí

skladové číslo

12–21 mm 34/10 mm 700 034
15–32 mm 53/13 mm 700 053
23–50 mm 84/20 mm 700 084
34–65 mm 107/29 mm 700 107
42–86 mm 143/36 mm 700 143

5 ROZMEROV - JEDNOTNÁ DĹŽKA 1 M




