
MWTM

Teplem smr‰titelná trubice stfiednû silná
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MWTM teplem smr‰titelná trubka je

vyrobena z kvalitního zesíleného

polyolefinu. PouÏívá se standardnû v

telekomunikacích. Dodává se v provedení

bez lepidla na vnitfiní stûnû napfi. k izolaci

elektrick˘ch spojÛ, nebo s tavn˘m lepidlem

pro nároãnûj‰í aplikace a mechanickou

ochranu s utûsnûním. Pro protikorozní

aplikace lze dodat trubky se speciálním

lepidlem.

Smr‰Èování lze provádût standardním

plynov˘m hofiákem nebo podobn˘m

tepeln˘m zdrojem. Trubka se smr‰Èuje dle

tvaru spoje nebo místa ochrany. Tavné

lepidlo zatéká a vyplÀuje nerovnosti i na

povrchu.

MWTM trubka má ‰iroké moÏnosti pouÏití

díky vysokému pomûru smr‰tûní. Jeden

rozmûr trubky lze pouÏít na nûkolik

prÛmûrÛ a dále jsou k dispozici rÛzné

standardní délky dle rozmûrové tabulky.



Vlastnosti a pfiednosti

• Snadná a rychlá montáÏ

• Kvalitní lepidlo s pfiilnavostí na plast a

kov

• SamoutûsÀovací schopnost v pfiípadû

po‰kození trubky

• Dobrá odolnost vÛãi vnûj‰ímu

prostfiedí vã. chemikálií, solí a UV

• Vysok˘ pomûr smr‰tûní

• Skladování bez limitu ãasu

Tyco je chránûná obchodní znaãka firmy Tyco International.

Ve‰keré údaje vãetnû obrázkÛ, ilustrací a schémat zde uvedené pouze za úãelem pfiedání optimální informace, jsou

pokládány za spolehlivé. Tyco Electronics v‰ak nepfiebírá Ïádné záruky t˘kající se jejich pfiesnosti nebo kompletnosti a

nenese Ïádnou odpovûdnost za jejich pouÏití. Závazky firmy Tyco Electronics jsou dány pouze Standardními podmínkami

prodeje pfiíslu‰ného v˘robku. Tyco Electronics v Ïádném pfiípadû neodpovídá za Ïádné náhodné, nepfiímé nebo následné

‰kody vzniklé v dÛsledku prodeje, dal‰ího prodeje, pouÏití nebo nesprávného uÏití v˘robku. UÏivatelé v˘robkÛ Tyco

Electronics musí sami zváÏit a urãit vhodnost kaÏdého takového v˘robku pro konkrétní aplikaci.

MWTM
Materiálové vlastnosti

Trubka: modifikovan˘ zesítûn˘ polyolefin. Teplota smr‰t’ování je cca 125 °C.

Parametr kvality Test Hodnota Jedn.

Pevnost v tahu ISO R527 ≥ 17 Mpa

Elastica ISO R527 ≥ 350 %

Tepelná odolnost ISO 974 AÏ - 40 °C

Tavné lepidlo

Bod mûknutí ASTM E 28 (100 + 10) °C

Tûsnící a protikorozní hmota

Bod mûknutí ASTM E 28 (100 + 10) °C

Absorbce vlhkosti a vody ISO 62 1 %

Pozn.

1.Rozmûry

a = prÛmûr pfied smr‰tûním 

b = po pfiedepsaném smr‰tûní

Po smr‰tûní dojde ke zkrácení délky trubky cca –15% max.

2.Pfiíklad objednání

MWTM 164/80- XXX/U = bez lepidla

MWTM 164/80- XXX/S = s lepidlem

MWTM 164/80- XXX/87 = pro utûsnûní a antikorozní ochranu

XXX=standardní poÏadovaná délka

Velikost H

a (min) b (max)

mm mm 

12/3 12 3

25/8 25 8

35/12 35 12

50/16 50 16

70/26 70 26

90/36 90 36

120/54 120 54

164/80 164 80

195/102 195 102

Standardní dodávané délky:

250, 500, 750, 1000, 1500mm
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