
verze 18.2.2013 
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. 

1/1 

Systém BLUTOP (DN/OD 75, 90, 110, 125 a 160) 
Základní systém vodovodních trubek a tvarovek se zesílenou vnější ochranou. 

 
Specifikace trubek 
Trubky z tvárné litiny  s jednokomorovým hrdlem BLUTOP. Délka trubek  dle ČSN EN 545: 6 m. Tlaková třída trubek dle 
ČSN EN 545: CLASS 25 . Vnější povrch trubek : žárové pokovení slitinou zinku a hliníku (85/15) v množství 400 g/m2 

s nebo bez dalších kovů  + krycí nátěr z modrého epoxidu o síle 120 µm. Vnit řní povrch trubek : termoplastický epoxid 
DUCTAN o síle 300 µm. 
 
Specifikace tvarovek  
Tvarovky z tvárné litiny  s jednokomorovým hrdlem BLUTOP. Vnější a vnit řní povrch tvarovek  dle ČSN EN 545 a ČSN 
EN 14901: krycí modrý epoxidový povlak o síle min. 250 µm. 
 
Specifikace spoj ů trubek a tvarovek 
Těsnící spoj BLUTOP : automaticky násuvný spoj. V hrdle trubky nebo tvarovky těsnící kroužek z jednoho druhu EPDM 
se stabilizačními plastovými segmenty. Spoj je kompatibilní s PVC trubkami dle EN 1452 a PE trubkami dle EN 12201. 
Umožňuje úhlové vychýlení : 6°.  
 
Zámkový spoj BLUTOP Vi : automaticky násuvný zámkový spoj. V hrdle trubky BLUTOP nebo tvarovky BLUTOP těsnící 
kroužek z jednoho druhu EPDM se stabilizačními a zámkovými segmenty.  
Umožňuje úhlové vychýlení : 6°. 
 
Použití zámkových spojů konzultujte. 
 
Tabulka dovolených provozních tlak ů spoj ů trubek a tvarovek BLUTOP (PFA v barech).         
 

Trubky a tvarovky BLUTOP 
DN/OD BLUTOP BLUTOP Vi 
 tlaková třída PFA tlaková třída PFA 

75 C25 25 C25 16 
90 C25 25 C25 16 
110 C25 25 C25 16 
125 C25 25 C25 16 
160 C25 25 C25 16 

PFA je dovolený provozní tlak dle ČSN EN 545, udává maximální hydrostatický tlak hrdlových trubek a tvarovek. 
PN je jmenovitý tlak označující mechanické a rozměrové charakteristiky přírubových částí spojů potrubního systému PN 10, 16 a vyšší tlaky konzultujte. 
PMA je maximální dovolený provozní tlak dle ČSN EN 545 vyskytující se občas, včetně tlakových rázů. 
PEA je dovolený zkušební tlak dle ČSN EN 545 pro prokázání těsnosti potrubí. 
Dle ČSN EN 545 pro trubky a tvarovky s danou hodnotou PFA a PN platí:  PMA = 1,2 PFA    a    PEA = PMA + 5 bar  

PMA = 1,2 PN      a    PEA = PMA + 5 bar. 

 
 


