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Systém BLUTOP®
  BioZinalium® (DN/OD 75 až 160 mm) 

základní systém vodovodních trubek se zesílenou vnější ochranou 
 

 
Trubky s jednokomorovým hrdlem, povrchová ochrana: vně Zn/Al(Cu); uvnitř termoplast; DN/OD 75 až 160 mm 
Trubky z tvárné litiny s jednokomorovým hrdlem zkoušeným dle ČSN EN 545 a stavebně technického osvědčení. Jmenovitá světlost 
DN/OD vztažená na vnější průměr podle ČSN EN 805 je 75, 90, 110, 140 a 160 mm. Vlastnosti litiny a spojů odpovídají ČSN EN 545, 
hrdla jsou v souladu s ČSN EN 12842 (kompatibilní s trubkami z PE dle ČSN EN 12201 a z PVC dle ČSN EN 1452). Délka trubek 6,0 m. 
Tlaková třída dle metodiky ČSN EN 545 je C25. Vnější povrchová ochrana trubek: vrstva žárově nanášené slitiny zinku a hliníku 
v množství 400 g/m

2 
s příměsí dalšího kovu

 
+ krycí nátěr dle ČSN EN 545. Vnitřní povrchová ochrana trubek: vrstva práškově 

nanášeného termoplastického polymeru o síle min. 300 m. 
 
Tvarovky DN/OD 75 až 160 mm  
Tvarovky z tvárné litiny s jednokomorovým hrdlem zkoušeným dle ČSN EN 545 a stavebně technického osvědčení. Jmenovitá 
světlost DN/OD vztažená na vnější průměr potrubí podle ČSN EN 805 je 75, 90, 110, 140 a 160 mm. Tvarovky odpovídají ČSN EN 
12842 (kompatibilní s trubkami z PE dle ČSN EN 12201 a z PVC dle ČSN EN 1452); přírubové tvarovky s pevnou přírubou PN 10-16-25. 

Vnější a vnitřní povrchová ochrana: práškově nanášený epoxid o síle min. 250 m v souladu s ČSN EN 14901. 
 
Spoje 
 
Těsnicí spoj BLUTOP 
Pružný násuvný těsnicí spoj DN/OD 75, 90, 110, 140 a 160 mm pro trubky a tvarovky s hrdlem dle ČSN EN 12842. Těsnící kroužek je 
z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1 se stabilizačními plastovými segmenty. Přípustný provozní tlak PFA je 25 barů. Spoj umožňuje úhlové 
vychýlení 6°. Do hrdla trubky nebo tvarovky BLUTOP s těsnicím spojem BLUTOP lze instalovat trubky z tvárné litiny BLUTOP, z PE 
nebo z PVC. 
 
Zámkový spoj BLUTOP Vi 
Pružný násuvný zakusovací zámkový spoj DN/OD 75, 90, 110, 140 a 160 mm pro trubky a tvarovky s hrdlem dle ČSN EN 12842. 
Těsnicí kroužek z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1 má současně funkci zámkovou. Do těsnicího kroužku se stabilizačními plastovými 
segmenty jsou zasazeny ocelové zakusovací segmenty. Přípustný provozní tlak PFA je 16 barů. Spoj umožňuje úhlové vychýlení: 6°. 
Spoj je určen pro napojení trubek z tvárné litiny BLUTOP.   
POZN: zámkový spoj pro napojení plastových trubek konzultujte. 
 
 
 


