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Rozhodování o materiálu na začátku
projektu může zároveň rozhodnout
o hospodárnosti investice. Materi-
ál potrubí představuje většinou
jen 10 až 20 % celkových nákladů.
Pokud jsou z důvodu nedostatku
finančních prostředků sledovány
jen jednorázové náklady při stavbě,
může to mít nedozírné následky.

Příčin poškození je mnoho: vady
materiálu, montážní vady, změněná
zatížení atd.

GRAVITAL
...snadněji to nejde!

Důležitější než kdy dříve je prosa-
zovat dlouhodobou politiku a volit
přirozený a trvanlivý materiál. Tato
volba materiálu se musí sledovat
komplexně, při rozhodování je nut-
no brát v úvahu nejen stavbu, ale 
i bezporuchovou životnost díla.

Bezpečné kanalizace zname-
nají dlouhodobou ochranu
našeho životního prostředí 
a jsou dědictvím pro budoucí
generace.

vnitřní mechanická 
nepropustnost odolnost

vnější vnitřní  
nepropustnost odolnost

odolný vnější  
proti kořenům odolnost

pokládka s jistotou zatížitelnost

Průzkumy dokládají, že v důsled-
ku vadných kanalizačních sítí se
velká část odpadních vod nedos-
tává do čističky anebo naopak
infiltrující spodní voda zbytečně
tyto čističky zatěžuje. Nové ka-
nalizace mají často životnost
ani ne deset let.

GRAVITAL
...pro životní prostředí

Trubky z tvárné litiny dlouhodobě a spolehlivě chrání Vaše investice.



Nový typ trubek z tvárné 
litiny TAG 32 je určen pro
kanalizaci s volnou hladi-
nou. Trouby se dodávají ve
jmenovitých světlostech
DN 150, 200, 250 a 300.

Důležité inovace v technice odstře-
divého lití umožnily vyrobit odpo-
vídající optimalizované tloušťky
stěn pro příslušný případ použití.

Pro trubky TAG 32 speciálně vyvi-
nutá vnitřní epoxidová vrstva je
extrémně odolná proti agresivním
látkám, které jsou obsaženy v od-
padních vodách.

Trubky TAG 32 se vyznačují vysokou
kruhovou tuhostí SN 32 (to odpo-
vídá 32.000 N/m2), která zůstává
nezměněná po celou dobu 
životnosti.

Tento nový systém potrubí
vznikl díky nejnovějším tech-
nologiím a veškerým zkuše-
nostem SAINT-GOBAIN PAM.

GRAVITAL
...hospodárně

GRAVITAL
...cenově výhodný a stálý!
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Samostředící gumové těsnění IM
zajišťuje optimální vystředění
trubky v hrdle. IM těsnění jsou vy-
robená z nitrilu NBR a jsou proto
odolná proti olejům, mazivům 
a benzínu.

Systém GRAVITAL byl vyvinut ve spolupráci s provozovateli a firmami, provádějícími 
inženýrské stavby:
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GRAVITAL
...100% tvárná litina pro gravitační proudění

GRAVITAL
...snadná montáž a bezpečné uložení!

Systém potrubí s automaticky
násuvnými spoji.

Nízká hmotnost trubek.

Snadné krácení trubek.

Snadná montáž díky novému 
typu spoje IM.

Malé zasouvací síly.

Ruční nastavení trubek v příkopu.

Rychlý postup stavby díky 
montážní délce trub 6 metrů.
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Bezpečnost a stálost.
K základním vlastnostem kanalizačních systémů z tvárné litiny patří
stálost (to znamená stálé charakteristické vlastnosti), ale také
bezpečnost a stabilita při stavbě a po celou dobu používání.

Je to téměř paradox, ale tvárná litina kombinuje pružnost a odolnost.

U potrubí s gravitačním prouděním zajišťují vlastnosti materiálu
(obzvláště kruhová pevnost) podélnou pevnost v ohybu a tím dobré za-
jištění nivelety kanálu.

Nepředpokládaná zatížení, vlivy montáží a provozu jsou díky těmto
vlastnostem zachycovány po celou dobu životnosti kanalizace.

GRAVITAL
Kruhová pevnost: 32 000 N/m2 = SN 32

GRAVITAL
…100% stálá investice

Je známo, že mechanické vlastnosti zůstávají konstantní po celou dobu
použití, zatímco u plastů tyto hodnoty s časem klesají.

Zkoušky prokázaly, že trubky TAG 32 odolávají silným pohybům zeminy
(například nedostatečné lože potrubí).

Tvárná litina je trvanlivý materiál s vysokými bezpečnostními rezervami.
Zvládá i nepředpokládané případy zatížení.

Tvárná litina

Plasty

Čas [a]

Rentabilita investice se
zvyšuje se zvyšující se dobou
užívání kanalizační sítě.



tVšechny schvalované kanalizační
systémy jsou deklarovány jako
těsné a odolné proti kořenům.

Statistika poškození DWA však
ukazuje vysoké množství poškození,
způsobených netěsnými spoji 
a prorůstáním kořenů.

Systém kanalizačního potrubí
GRAVITAL je těsný a těsnost si
uchovává i při zatíženích, vznika-
jících za provozu.

Jen těsný potrubní systém chrání
životní prostředí před znečištěním
spodní vody a znemožňuje prorů-
stání kořenů, zamezuje průnikům
vnější vody do systému nebo dre-
nážnímu působení.

Kombinace vynikajícího ma-
teriálu s těsným spojem je
zárukou trvalé těsnosti 
a funkce systému. Těsná
kanalizační síť chrání životní
prostředí a naši pitnou vodu
pro zítřek.

Tvárná litina je těsná a odolná proti stárnutí.

Systém GRAVITAL má osvědčené hrdlové
samostředící spoje IM.

NBR kvalita těsnění je zvolena tak, aby splňovala
fyzikálně-chemické požadavky po celou dobu
používání.
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Těsnost
...100% ochrana životního prostředí
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Stávající zeminu je možno použít
pro obsyp a zásyp potrubí až do
zrnitosti 32 mm. 

Tím se šetří suroviny a s tím spojené
náklady. 

Litinové trubky jsou 100 % recyklo-
vatelné, bez omezení a po neome-
zenou dobu. 

Litina vyráběná v závodech SAINT-
GOBAIN PAM pochází převážně 
z recyklovaného materiálu.

Výroba a používání kanalizačního
systému z tvárné litiny šetří životní
prostředí.

Tvárná litina.

Tvárná litina je přirozený materiál, tvořený slitinou železa, uhlíku 
a křemíku. Litinové trubky jsou libovolněkrát 100 % recyklovatelné.

Spolehlivá a odolná potrubí z tvárné litiny snižují požadavky na
montážní podmínky, zvláště při montáži s malým nebo naopak
velkým krytím nebo do půd s kolísající hladinou spodní vody. 

Rozhodnutí pro tvárnou liti-
nu znamená odpovědnou
investici, chránící zdroje 
a zájmy příštích 
generací.

GRAVITAL
…100% recyklovatelný
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Díky robustnosti a statické odolnosti trubek z tvárné litiny
se snižují požadavky na uložení a obsypy trub TAG 32.

Svislá zatížení, kterým je vystaveno potrubí kryté zeminou, jsou potrubím
odváděna do zeminy.

Při této interakci mezi potrubím a zeminou vznikají velké síly.

Složení zásypu výkopu a jeho zhutnění se volí tak, aby byla vyloučena po-
škození v závislosti na kruhové pevnosti trubek a statických požadavcích.

Uložení PROSTÉ Uložení STANDARDNÍ Uložení PEČLIVÉ

krytí od 0,8 do 2,4 metrů

Případ 1

krytí od 0,8 do 5 metrů

Případ 2

krytí od 0,8 do 12 metrů

Případ 3

Zhutnění 75 % Proctora, vytažení
pažení po zásypu potrubí.

Zhutnění 80 až 85 % Proctora, 
vytažení pažení po provedení 
zhutnění vrstev.

Zhutnění více jak 90 % Proctora, 
vytažení pažení před zhutněním
vrstev.

Terén

Zásyp

Lože

GRAVITAL
…mechanické vlastnosti

Osazené pažení
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GRAVITAL
...uložení

Případ uložení

Lože

Případ 1

Urovnané dno výkopu

Případ 2

LoÏe z vytříděných materiálů

Případ 3

LoÏe z vytříděných materiálů

Výběr materiálů Materiály pouÏívané pro obsyp (vybrané či ne), které jsou v přímém 
kontaktu s potrubím, nesmí obsahovat kameny ani korozivní prvky.

* Viz Tabulka 1

Výše uvedené případy se týkají ukládání potrubí bez přítomnosti spodní vody a bez paÏení ve výkopu. V ostatních
případech (pokládka s paÏením atd.) postupujte podle Fascikule 70 nebo konzultujte s technickým oddělením SGTS.

Definice tří případů uložení potrubí GRAVITAL

Tabulka 1

Zóna zásypu

– třída zeminy*

– hutnění

– Es (bar)

– 2 a (°)

4

Bez hutnění

< 3

30

3

S hutněním

10

90

1

S hutněním

20

90

Třída zeminy Stručný popis

1 Písky a štěrky, čisté nebo slabě hlinité (zrna menší neÏ 50 mm).

2 Písky a štěrky,  mírně nebo středně hlinité. 

3 Křemičité a vápencové jíly. Sutě. Morény, přeměněné horniny, 
hrubozrnné naplaveniny s vysokým podílem jemných částic.

4 Naplaveniny, jemné písky, štěrkopísky, jíly, více či méně tvárné slíny (Ip < 50).

5a (*) Velmi tvárné jíly a slíny (Ip > 50). Organické látky, rozpustné nebo znečišťující.

Sedimenty: křída, pískovec, břidlice… Kompozitní horniny 
5b (**) (vápencové a křemičité jíly, sutě, morény, přeměněné horniny, 

hrubozrnné naplaveniny s částicemi, které mohou přesahovat 250 mm. 
Čisté štěrky, skalnaté horniny s částicemi > 50 mm.

(*) Tyto materiály nelze
pouÏívat ani na obsyp 
ani na zásyp (1).

(**) Tyto materiály nelze
pouÏívat na obsyp, 
v některých případech
mohou být pouÏity 
na  zásyp (1).

– Zhutnění 75% Proctora, vytaÏení paÏení po zásypu potrubí: krytí od 0,8 do 2,4 m.
– Zhutnění 80 aÏ 85% Proctora, vytaÏení paÏení po provedení zhutnění vrstev: krytí od 0,8 m do 5 m.
– Zhutnění více jak 90% Proctora, vytaÏení paÏení před zhutněním vrstev: krytí od 0,8 do více jak 12 m.

Pozn.: V˘‰ky krytí men‰í neÏ 0,8 m konzultujte s technick˘m oddělením.

Statické v˘počty doporučují následující typy uloÏení:

Tabulkové hodnoty

DN (mm) 150 200 250 300

Vněj‰í průměr DE (mm) 171,5 223,5 275 327

Nominální síla stěny s (mm) 3,4 3,4 4,1 4,8

V˘počtová síla stěny sc (mm) 2,9 2,9 3,6 4,3
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GRAVITAL
...100% stabilní

Polohová bezpečnost

Statistický výzkum poškození sys-
témů odpadních vod ukazuje, že
je důležité dimenzovat kanalizační
potrubí s dostatečnou mírou bez-
pečnosti, aby se zabránilo lomům,
vytažení z hrdel nebo velké ovalizaci.

V městských oblastech ohrožují
životnost veřejné kanalizace nebo
domovních přípojek četné staveb-
ní práce, kořeny stromů, sanační
zásahy atd. Díky vlastnostem
tvárné litiny se není nutno obávat
prasklin ani změn polohy.

Trubky TAG 32 jsou díky své
konstrukční délce a přímosti
zvláště vhodné pro potrubí
s malým spádem.

Zkouška podélného ohybu

Porovnávací zkouška provedena na
trubce TAG 32 (obr.1) a na trubce
z PVC SN 8 (obr.2).

1

2
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GRAVITAL
…více než 113 %

Hydraulický výkon

Z hydraulického hlediska nabízí
GRAVITAL následující přednosti:

Vnitřní průměr je o 5% větší
než jmenovitý průměr.

To znamená větší bezpečnost
při narůstajících průtočných
množstvích (např. rozrůstání
města atd.).

Tím je možno optimalizovat 
dimenzování kanalizace.

Trubky jsou přímé a pod zatí-
žením při extrémních pod-
mínkách je ovalizace jen 3%.

Trubka je optimálně vystředěná
v hrdle. 

Hladká vnitřní stěna zabraňuje
zachytávání a ulpívání nečistot.

Průřez TAG 32 je větší než u kanálů z plastu min. o 13 %.

Pozn.: Pro hydraulické výpočty doporučujeme vztah COLEBROOK-WHITE
(drsnost k = 0,1 mm).

Pomocná výpočtová tabulka:

DN (mm) 150 200 250 300

Průřez TAG 32 (cm2) 206 359 555 784

Průřez plastových trubek 179 278 438 693
SN 8 (cm2)

Rozdíl 15% 29% 27% 13%

Vnitřní průměr TAG 32 DN mm 150 200 250 300

Vnější průměr TAG 32 DE mm 171,5 223,5 275 327

Výpočtový vnitřní průměr TAG 32 DNV mm 162 214 266 316

Průřez TAG 32 STAG 32 cm2 206 359 555 784

Vnější průměr plastového potrubí DE mm 160 200 250 315

Vnitřní průměr plastového potrubí DNV mm 151 188 236 297

Průřez plastových trub SN 8 Splast cm2 179 278 438 693

Rozdíl % 15 29 27 13
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GRAVITAL
...100% odolné

TAG 32 odolává abrazi. Zkoušky
dle Darmstadtského testu se
100.000 zátěžovými cykly, simulu-
jící transport písku ukázaly, že na-
měřené opotřebení je v přípustném
rozsahu a že vnitřní epoxidová
vrstva nadále plní svou funkci.

Vnitřní povrch trubky TAG 32 při-
pouští elastické deformace a ne-
předpokládané deformace v pro-
storu pláště, aniž by docházelo 
k jejímu poškozením.

Trubky TAG32 jsou schopné odvá-
dět splaškové odpadní vody při
maximálních rychlostech 7 m/s –
stále a při rychlostech 10 m/s –
občasně. Při vyšších rychlostech
po zvážení podmínek.

Chemické vlastnosti 
a opotřebení.
Vnitřní povrch trubky TAG 32 z epo-
xidové pryskyřice (min. 300 μm)
je nepórézní vrstva, vhodná pro
odpadní vody, která zajišťuje vyso-
kou bezpečnost i při tvorbě H2S 
v kanálu.

Díky svému hladkému povrchu
přispívá vnitřní epoxidová vrstva 
k dobré hydraulice a zamezuje 
ulpívání nečistot. 

Epoxidové vrstvy se osvědčují již
po desetiletí v oblasti armatur.
Dlouhodobé testy byly úspěšně
absolvovány při pH 3 až 13.

Vnitřní povrch je odolný teplotám
splaškové vody až do 45 °C.

Odkaz na normy

Systém GRAVITAL  se vyrábí v závodech certifikovaných 
dle ISO 9001.

Odpadní trubky TAG 32 splňují všechny požadavky 
dle ČSN EN 476 a ČSN EN 1610.

ČSN EN 598: trubky a spojovací díly z tvárné litiny 
pro odpadní vody.

IM těsnění z nitrilu (NBR) splňuje požadavky 
dle ČSN EN 681-1.

Obr.: Zkoušky dle ČSN EN 598 při pH 3 až 13
pro ověření chemických vlastností vnitřní
epoxidové vrstvy.



GRAVITAL
…bezpečně těsné

Pro vytvoření hrdlového spoje
trubek a tvarovek TAG 32 se použí-
vají IM těsnění z nitrilu NBR. 

Těsnění IM odolávají různým od-
padním vodám i s obsahem olejů,
maziv, benzínu... 

Zkoušky těsnosti se provádějí dle
požadavků ČSN EN 598.

Tyto zkoušky byly provedeny za
extrémních podmínek při dozoru
externího certifikačního orgánu:

Maximální vystředění hladkého
konce v hrdle trouby. 

Odchylka vystředění příčnou silou
F = 30 x DN (600 kg pro troubu
se jmenovitou světlostí DN 200).

Úhlové vychýlení 4° na jeden
hrdlový spoj.

F (N) = 30 x DN

Mimoosé vychýlení

Úhlové vychýlení

2,4 bar

2,4 bar

2,4 bar

4°

Kladný vnitřní tlak
vodou 2,4 baru

vzduchem 0,2 baru

Záporný vnitřní tlak vzduchem - 0,5 baru

Kladný vnější tlak vodou 1 bar

14



15

GRAVITAL
…napojení odboček

Montáž sedlové odbočky na pravoúhlý výřez na potrubí DN 200 až 300

1. Na trubku vyznačit místo řezu.    

2. Vyvrtat otvor ∅ 8 mm uvnitř kru-
hu v blízkosti vyznačené čáry řezu.
Použít vícerychlostní vrtačku bez
příklepu maximálně 300-500
ot./min.

3. Vyvrtaná díra slouží pro nasazení
kmitací pily. Pro řezání litiny s ce-
mentem použít nejnižší rychlost.
Použít pilové pásky na ocel, na
abrazivní plasty nebo na fíbrové
a cementové materiály. 

4. Rychlost řezu je cca 1,5 cm/min.
Během řezání řez chladit vodou
(nebo olejem).

5. Vyznačit za použití sedla jako
šablony místa pro vrtání dvou
otvorů pro šrouby.

6. Vyvrtat otvory ∅ 13 mm. Použít
vrták na ocel.

7. Odstranit otřepy a zkosit hrany.

8. Natřít odhalená místa opravným
epoxidem. 

9. Osadit oba šrouby s podložkami
do vyvrtaných otvorů.

10. Osadit těsnění. Ověřit jeho polohu.

11. Namazat těsnění mazací pastou. 

12. Osadit odbočku na šroub. Osadit
na šroub podložku a matku bez
utažení.

13. Dokončit osazení odbočky opatr-
ně pomocí dřevěného páčidla.

14. Osadit na druhý šroub podložku
a matku.

15. Utáhnout obě matky. 

16. Nasadit ochranné kryty šroubů.

1. Vyměřit a nakreslit na těle trubky: 

a) vnitřní obrys sedla (obdélník) 

b) vnitřní obrys otvoru tvarovky (kruh) 

c) obdélník o rozměrech výřezu dle
tabulky

2. Řezat kotoučovou pilou po vnitřní
straně vyznačeného obdélníku
kotoučem „na všechny materiály“
nebo na tvárnou litinu.

3. Otřít hadrem provedený výřez.    

4. Natřít opravným epoxidem. 

5. Osadit těsnění na vnitřní stranu
sedla tvarovky. Sedlo přiložit na
trubku, připevnit třmenem 
a dotáhnout šrouby.

200 190 190

250 190 250

300 240 250
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DN

* měřit po trubce 
(po obvodové kružnici)

Montáž odbočky na kruhový výřez na potrubí DN 250 a 300

Rozměry výřezu

délka (mm) šířka* (mm)
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GRAVITAL
…kompletní program

Trubky TAG 32
Trubky z tvárné litiny s vrcholovou pevností 32 kN/m2, 
vnější povrch = žárové pozinování 200 g/m2 + červe-
nohnědý epoxid dle ČSN EN 598, vnitřní povrch = 
červenohnědý epoxid min. 300 μm. Těsnící spoj IM.

DN Délka Reference DE
Hmotnost 

(1 m trubky s hrdlem)
150 6 m GJB15V60XB 171,5 mm 13,2 kg
200 6 m GJB20V60XB 223,5 mm 18,9 kg
250 6 m GJB25V60XB 275 mm 25,6 kg
300 6 m GJB30V60XB 327 mm 35,6 kg

·achtové přechodky

Tvarovky z tvárné litiny, vnější a vnitřní povrch = červenohnědý epoxid min. 250 μm. Těsnící spoj IM.

DN Reference Hmotnost 
150 TJB15MJ 4,6 kg
200 TJB20MJ 5,9 kg
250 TJB25MJ 7,8 kg
300 TJB30MJ 10,2 kg

·achtové průchodky
DN de trubky (mm) ∅ otvoru v šachtě (mm) Reference Hmotnost
150 171,5 195 144171 0,4 kg
200 223,5 246 158311 0,5 kg
250 275 297 184951 0,5 kg
300 327 355 158312 0,55 kg

Hrdlová kolena

Tvarovky z tvárné litiny, vnější a vnitřní povrch = červenohnědý epoxid min. 250 μm. Těsnící spoje IM.
Typ DN Reference Hmotnost

K 11,25°
150 TJB15CE 9,3 kg
200 TJB20CE 13,3 kg

K 22,5°
150 TJB15CD 9,1 kg
200 TJB20CD 13,7 kg

K 45°
150 TJB15CB 12,2 kg
200 TJB15CB 18,2 kg

Jednohrdlová kolena

Tvarovky z tvárné litiny, vnější a vnitřní povrch = červenohnědý epoxid min. 250 μm. Těsnící spoj IM.

Typ DN Reference Hmotnost
150 TJB15DE 5,3 kg

K 11,25°
200 TJB20DE 7,1 kg
250 TJB25DE 11,7 kg
300 TJB30DE 15,3 kg
150 TJB15DD 5,7 kg

K 22,5°
200 TJB20DD 7,7 kg
250 TJB25DD 13,2 kg
300 TJB30DD 17,5 kg
150 TJB15DB 6,4 kg

K 45°
200 TJB20DB 8,9 kg
250 TJB25DB 15,3 kg
300 TJB30DB 20,9  kg



17

PRO TL

PRO PVC

Odbočky
Typ DN1/DN2 Reference Hmotnost

45° Hrdlová odbočka s hrdlovou odbočkou pro tvárnou litinu (MMC)
150/150 TJB15TBOJ 22,6 kg
200/150 TJB20TBOJ 27,8 kg
200/200 TJB20TBOK 30,7 kg

MMC 45° 250/150 TJB25TBOJ 31,3 kg
250/200 TJB25TBOK 34,4 kg
300/150 TJB30TBOJ 38,0 kg
300/200 TJB30TBOK 41,0 kg

67,5° Hrdlová odbočka s hrdlovou odbočkou pro tvárnou litinu (MMC)
MMC 67,7° 200/150 TJB20TAOJ 26,0 kg

67,5° Hrdlová odbočka s hladkým koncem na odbočce (MCI)
150/125 TJB15UFOG 16,5 kg
200/125 TJB20UFOG 25,3 kg
200/150 TJB20UFOJ 25,8 kg

MCI 67,5° 250/150 na dotaz 43 kg
250/200 na dotaz 44,5 kg
300/150 na dotaz 78,5 kg
300/200 na dotaz 79,5 kg
300/250 na dotaz 80,5 kg

90° Hrdlová odbočka s hladkým koncem na odbočce (MCI)
MCI 90° 200/150 TJB20UAOJ 25,8 kg

67,5° Bezhrdlová odbočka s hladkými konci (ICI)
200/150 TUB20TFOJ 26,2 kg
250/150 TUB25TFOJ 43,0 kg

ICI 67,5° 250/200 TUB25TFOK 44,5 kg
300/150 TUB30TFOJ 62 kg
300/200 TUB30TFOK 63 kg
300/250 TUB30TFOL 64 kg

45° Hrdlová odbočka s hrdlovou odbočkou KLIKSO pro plastové trubky (MMC) 
200/160 TJB20VBOJFF 32,8 kg

MMC 45° 250/160 TJB25VBOJFF 40 kg
300/160 TJB30VBOJFF 46,2 kg

45° Hrdlová odbočka s hrdlovou odbočkou pro kameninu (MMC)

MMC 45°
200/150 SJB20TQOJFF 29 kg
250/150 SJB25TQOJFF 41 kg

Dodatečné odbočky
Typ DN1/DN2 Reference Hmotnost

45° Odbočka s hladkým koncem pro tvárnou litinu na kruhový výřez (ABS)

ABS 45°
250/150 102267 9,7 kg
300/150 102268 9,7 kg

90° Odbočka s hladkým koncem pro tvárnou litinu a kameninu na kruhový výřez (ABS)
250/150 TUB25SROJ 5,9 kg

ABS 90° 300/150 TUB30SROJ 5,9 kg
300/200 TUB30SROK 12,9 kg

90° Odbočka s hrdlem pro tvárnou litinu a PVC na kruhový i pravoúhlý výřez 

plastová 90°
200/150 TJB20PMOJ 3,75 kg
200/160 TJB20PMOX 3,85 kg

45° – 90° Otočná odbočka pro tvárnou litinu s hrdlem na pravoúhlý výřez
200/125 TJB20ATOG 20,3 kg
200/150 TJB20ATOJ 22,4 kg
250/125 TJB25ATOG 21,8 kg

otočná 45° – 90° 250/150 TJB25ATOJ 23,3 kg
300/125 TJB30ATOG 22 kg
300/150 TJB30ATOJ 23,9 kg
300/200 TJB30ATOK 29,1 kg

45° Odbočka s hrdlem pro kameninu na kruhový výřez (ABS)
Typ DN1/DN2 d2 Reference Hmotnost

ABS 45° 250/150 222 mm 102267 11,9 kg
300/150 222 mm 102269 11,9 kg

90° Odbočka s hrdlem pro kameninu na kruhový výřez (ABS a KSM)
ABS 90° 250/150 222 mm 102280 8,1 kg

300/150 222 mm 102281 8,1 kg
KSM 90° 250/300/150 200 mm 106862 9,4 kg
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GRAVITAL
…kompletní program

Spojky pro TL
DN Reference Hmotnost

Spojka se spojem IM
150 TJB15ML 3,0 kg
200 TJB20ML 4,1 kg
250 TJB25ML 10,2 kg
300 TJB30ML 12,1 kg

Spojka LINK GS (GGS)
150 TXB15MG 8,8 kg
200 TXB20MG 12,8 kg
250 TXB25MG 18,1 kg
300 TXB30MG 22,9 kg

Šroubovaná spojka
150 TXB15MV 5,1 kg
200 TXB20MV 6,0 kg

Spojka redukovaná asymetrická
150/125 TJB12MWOJ 4,6 kg

Přechodové spojky, revizní víka, záslepky
DN DE (PVC/PP) Reference Hmotnost

Hrdlová spojka INTERMATERIAL (TL / PVC, PP)
150 158 až 173 mm TJB15MM 7,2 kg
200 208 až 226 mm TJB20MM 11,7 kg
250 271 až 281 mm TJB25MM 12,2 kg
300 315 až 335 mm TJB30MM 19,8 kg

Spojka s hladkými konci z TL (TL / PVC, PP)
DN DE (TL) DE (PVC, PP) Reference Hmotnost
150 171,5 mm 160 mm TUB15NBOX 5,8 kg
200 223,5 mm 200 mm TUB20NBOK 7,2 kg

Spojka z PVC (TL / PVC, PP)
150 171,5 mm 160 mm TJM16NDOJ 1,05 kg
200 223,5 mm 200 mm TJB20NDOK 1,69 kg
250 275,0 mm 315 mm TJM31NDOL 3,88 kg
300 327,0 mm 315 mm TJM31NDOM 3,96 kg

Spojka z PVC (TL/PVC) s hrdlem pro PVC
DN DE (TL) DE (PVC) Reference Hmotnost
150 171,5 mm 160 mm TXM16NEOJ 1,1 kg

Revizní víko
DN velikost otvoru Reference Hmotnost
150 359 x 107 mm TXB15PA 7,5 kg
200 394 x 142 mm TXB20PA 9,2 kg
250 622 x 172 mm TXB25PA 17,0 kg
300 662 x 212 mm TXB30PA 20,0 kg

Rozpínací zátka s odvzdušněním
DN Oblast použití (tolerance DI) Reference Hmotnost
125 121,5 až 131,6 mm TXB12RA 1,54 kg
150 146,5 až 159 mm TXB15RA 1,926 kg
200 195 až 213,2 mm TXB20RA 4,015 kg
300 308,5 až 320,1 mm TXB30RA 8,923 kg

Záslepka
DN Reference Hmotnost
300 TXB30RD 17,8 kg

TL 3 7 PVC

7 TL

PVC 3



45° odbočka DN 300/150 a DN 250/150 
– napojení přípojky z PVC
1 – 45° odbočka s hladkým koncem 

na kruhový výřez z TL (ABS)
2 – PVC / litina přechod
3 – PVC přesuvná spojka
4 – PVC trouba

45° odbočka DN 300/150 a DN 250/150 
– napojení přípojky z TL
1 – 45° odbočka s hladkým koncem 

na kruhový výřez z TL (ABS)
2 – trouba TAG 32 – GRAVITAL

90° odbočka DN 300/200, DN 300/150 
a DN 250/150 – napojení přípojky z PVC
1 – 90° odbočka s hladkým koncem na kruhový výřez 

z tvárné litiny (ABS)
2 – PVC / litina přechod
3 – PVC přesuvná spojka
4 – PVC koleno 45°
5 – PVC trouba

90° odbočka DN 300/200, DN 300/150 
a DN 250/150 – napojení přípojky z TL
1 – 90° odbočka s hladkým koncem 

na kruhový výřez z TL (ABS)
2 – jednohrdlové koleno z TL 

(popř. dvouhrdlé koleno)
3 – trouba TAG 32 – GRAVITAL
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…příklady řešení odboček
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Spojka pro gravitační trubky
TYP DE šířka spojky utahovací 

(mm) moment (Nm)
Spojka Flexseal standard SC pro veškeré typy gravitačních trubek

SC 95 80 – 95 90 mm 6
SC 115 100 – 115 100 mm 6
SC 120 110 – 121 100 mm 6
SC 125 110 – 125 120 mm 6
SC 137 120 – 137 120 mm 6
SC 150 125 – 150 120 mm 6
SC 165 140 – 165 120 mm 6
SC 175 150 – 175 120 mm 6
SC 180 160 – 182 120 mm 6
SC 200 175 – 200 150 mm 6
SC 215 190 – 215 150 mm 6
SC 225 200 – 225 150 mm 6
SC 250 225 – 250 150 mm 6
SC 265 240 – 265 150 mm 6
SC 275 250 – 275 150 mm 6
SC 290 265 – 290 150 mm 10
SC 310 285 – 310 185 mm 10
SC 320 295 – 320 185 mm 10
SC 335 305 – 335 185 mm 10
SC 345 315 – 345 185 mm 10

pozn.: na poptávku k dodání i redukované – přechodové spojky

Zaslepovací koncovka
TYP DE pracovní utahovací 

(mm) přetlak moment (Nm)
Stahovací koncovka Fernco pro zaslepení potrubí

048 C 43 – 50 0,5 bar 6
060 C 54 – 63 0,5 bar 6
070 C 60 – 70 0,5 bar 6
085 C 80 – 90 0,5 bar 6
100 C 85 – 95 0,5 bar 6
112 C 105 – 115 0,5 bar 6
125 C 115 – 125 0,5 bar 6
142 C 146 – 143 0,5 bar 6
162 C 150 – 162 0,5 bar 6
181 C 170 – 181 0,5 bar 6
215 C 200 – 215 0,5 bar 6
230 C 233 – 237 0,5 bar 6
250 C 243 – 257 0,5 bar 6
274 C 268 – 280 0,5 bar 6
328 C 322 – 334 0,5 bar 6
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KANCELÁŘ PRAHA:
Polygon House
Doudlebská 5/1699, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 246 088 611 (recepce)

Obchodní oddělení:

Tel.: +420 246 088 641-644
Fax.: +420 246 088 646

Technické oddělení:

Tel.: +420 246 088 637, 633 a 635
Fax.: +420 246 088 628

Centrální NON-STOP sklad Praha:

areál Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: +420 272 654 979

Mobil NON STOP (havarijní případy) 

+420 602 322 980

KANCELÁŘ BRNO:
Železná 15 (areál Raab Karcher Staviva)
619 00 Brno – Horní Heršpice
Tel.: +420 543 250 362
Fax.: +420 543 250 955

www.trubnisystemy.cz

Armatury

VODOVODY
Katalog materiálů z tvárné litiny 
pro vodovodní a závlahové sítě

INTEGRAL
Katalog materiálů z tvárné litiny 

pro gravitační a tlakové kanalizační systémy

POKLOPY A MŘÍŽE
z tvárné litiny

SMU
Kompletní litinový systém 

pro odvodnění budov

Montážní postupy

Montážní postupy
INTEGRAL

25 ROZHODUJÍCÍCH VÝHOD
Kompletní litinový systém 

pro odvodnění budov

NATURAL
Trouby a tvarovky z tvárné litiny

DN 60 až DN 600 

Litinové dešťové svody 
Odvodňovací systém SME 

PAM SMU
Instalační postupy 

a technické specifikace 

TECHNICKÉ INFORMACE 
SAINT-GOBAIN PAM CZ, s. r. o. 

Tlaková kanalizace z tvárné litiny
INTEGRAL

DN 80 až 2000
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