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Instrukcja klejenia poù¹czeñ PVC-U i PVC-C
o wymiarach od d12 do d140 mm klejem DYTEX
Informacje ogólne.
Klej DYTEX wraz z pùynem DYTEX stanowi¹ specjalny system klejenia PVC-U i PVC-C nara¿onych na dziaùanie wysoce
agresywnych chemikaliów, takich jak stê¿one kwasy nieorganiczne.
Dla mediów nie wyszczególnionych poni¿ej lub mediów o ni¿szych stê¿eniach nale¿y stosowaã klej i pùyn TANGIT.
Poniewa¿ DYTEX nie wypeùnia szczelin, wymagana jest specjalna procedura klejenia opisana poni¿ej.
Klejenie klejem DYTEX wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej, która mo¿e byã uzyskana podczas kursów szkoleniowych.
Przedstawiciel firmy GEORG FISCHER +GF+ chêtnie udzieli informacji na temat organizowanych szkoleñ.
Wymiary rur, zù¹czek i zaworów dostarczanych przez firmê GEORG FISCHER +GF+ generalnie odpowiadaj¹ ró¿nym
normom narodowym jak równie¿ normie ISO 727-1 w zakresie wymiarów muf. Nasze zù¹czki i zawory mog¹ byã stosowane
wraz z wszelkimi rurami PVC-U i PVC-C, których tolerancje œrednic zewnêtrznych speùniaj¹ normê ISO 11922-1.
Zgodnie z ISO 727-1 nale¿y stosowaã nastêpuj¹ce dùugoœci klejenia:
Zewnêtrzna œrednica rury
Wewnêtrzna œrednica mufy
d (mm)
12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140

Minimalna dùugoœã klejenia
L (mm)
11.0
13.0
15.0
17.5
21.0
25.0
30.0
36.5
42.5
50.0
60.0
67.5
75.0

Stosowanie kleju DYTEX jest zalecane do klejenia PVC-U lub PVC-C, które bêd¹ mieã kontakt z kwasami wyszczególnionymi
w poni¿szej tabeli.
Medium
Kwas siarkowy
Mieszanina kwasu chromowego i siarkowego
Kwas chromowy
Kwas solny
Kwas azotowy
Podchloryn sodowy
(wodorotlenek wapniowy)
Nadtlenek wodoru
Kwas fluorowodorowy

Stê¿enie %
≥ 70% H2SO4
≥ 70% H2SO4 plus 5% K2Cr2O7 / Na2Cr2O1
≤ 10% CrO3
≥ 25% HCl
≥ 20% HNO3
≥ 6% NaOCl aktywnego chloru
≥ 5% H2O2
HF w ka¿dym stê¿eniu

Ze wzglêdu na dziaùanie tych kwasów na materiaù ruroci¹gu, zaleca siê stosowanie rur o ciœnieniu nominalnym PN16.
Odnoœnie przewidywanej trwaùoœci i wytrzymaùoœci na œciskanie nale¿y kontaktowaã siê z przedstawicielem firmy +GF+.
Uwaga:

Zwykle ciœnienie dopuszczalne powinno byã obni¿one o jeden stopieñ (PN16 na PN10).

Stosuj¹c DYTEX w budowie ruroci¹gów z PVC-C przeznaczonych do kontaktu z wy¿ej wymienionymi kwasami nale¿y
przestrzegaã wymagañ dotycz¹cych ciœnienia i temperatury obowi¹zuj¹cych dla PVC-U.
Nale¿y zaczerpn¹ã informacji o poszczególnych kwasach z naszego wykazu odpornoœci chemicznej.
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Narzêdzia i wyposa¿enie.
Przecinak do rur typ KRA

Przecinak do rur KS 355
Przyrz¹d do fazowania rur
Pùyn oczyszczaj¹cy DYTEX
Klej DYTEX
Pêdzle

d10 do d63
d50 do d110
d110 do d160
230 V/ 50-60 Hz
d16 do d75
d32 do d200
puszka 1,0 litr
puszka 1,35 kg
Úrednica zewnêtrzna rury (mm)
6-10
12-32
40-63
75-140

Pokrywa puszki
Biaùy papier chùonny
Rêkawice ochronne odporne na pùyn oczyszczaj¹cy

kod 790109001
kod 790109002
kod 790109003
kod 790202001
kod 799495145
kod 799495146
kod 799298013
kod 799298012
Rodzaj pêdzla
Pêdzel okr¹gùy ø4 mm
kod 799299001
Pêdzel okr¹gùy ø8 mm
kod 799299002
Pêdzel pùaski 25X3 mm
kod 799299003
Pêdzel pùaski 50X5 mm
kod 799299004
kod 799298028
dostêpny w handlu
dostêpne w handlu

Ciêcie rury na odpowiedni¹ dùugoœã

Fazowanie rury

Zapotrzebowanie kleju DYTEX i pùynu oczyszczaj¹cego DYTEX.
Úrednica rury d (mm)
63
75
90
110
140

Klej DYTEX
na 100 poù¹czeñ (kg)
1,1
1,5
2,1
2,9
4,5

Pùyn oczyszczaj¹cy DYTEX
na 100 poù¹czeñ (litrów)
1,8
2,3
3,1
4,7
7,9
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Przygotowanie.
Rura powinna byã uciêta prostopadle do swojej osi.
Usuñ kant wewnêtrzny i zukosuj (zfazuj) kant zewnêtrzny jak pokazano na szkicu.
Wa¿ne:

Dobrze zfazowany koniec rury zabezpiecza przed zgarnianiem warstwy kleju podczas wsuwania rury do zù¹czki.

Zewnêtrzna œrednica rury (mm)
6-16
20-50
63-140

b (mm)
1-2 mm
2-3 mm
3-6 mm

Wytrzyj zewnêtrzn¹ koñcówkê rury i wnêtrze mufy czyst¹ szmatk¹, aby usun¹ã kurz i brud.
Zaznaczenie na rurze dùugoœci poù¹czenia stwarza mo¿liwoœã stwierdzenia, czy rura weszùa do peùnej gùêbokoœci mufy.
Poniewa¿ klej DYTEX nie wypeùnia szczelin, nale¿y sprawdziã pasowanie rury do zù¹czki na sucho. Jeœli rura daje siê ùatwo
wprowadziã do oporu w mufie, nale¿y zastosowaã kilka warstw kleju.
Klej DYTEX jest dostarczany w postaci odpowiedniej do bezpoœredniego zastosowania. Starannie wymieszaj klej przed
u¿yciem. Zabrania siê rozcieñczania kleju.
Klej DYTEX i pùyn DYTEX powinny byã skùadowane w suchym i chùodnym pomieszczeniu (5 do 35°C).
Wiêcej informacji na temat bezpieczeñstwa znajduje siê na stronie internetowej: https://www.sdb.henkel.de/index.cfm
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Klejenie.
Dokùadne czyszczenie powierzchni klejonych wykonuje siê pùynem DYTEX (nie u¿ywaj pùynu czyszcz¹cego TANGIT!).
Namocz biaùy papier chùonny (nie pozostawiaj¹cy kudeùków) w pùynie DYTEX i starannie oczyœã powierzchnie przeznaczone
do klejenia. Do ka¿dego kolejnego czyszczenia u¿ywaj nowy arkusz papieru chùonnego.
Nastêpnie nanieœ klej DYTEX na powierzchnie przeznaczone do klejenia (koñce rur na zewn¹trz, mufy zù¹czek wewn¹trz),
a¿ powierzchnie zaczn¹ siê wyraênie rozpuszczaã – stawaã siê lepkie.
Nanoœ klej DYTEX na lepkie powierzchnie przy pomocy pêdzla równolegle do osi (rury – mufy) i pozostaw do wyschniêcia
na co najmniej 30 sekund. Powtórz ten proces wedùug wskazówek zawartych w poni¿szej tablicy.
Szczelina (ró¿nica œrednic) wiêksza ni¿ 0,4 mm jest niedopuszczalna. Rury i zù¹czki o œrednicach powy¿ej d110 mm
musz¹ byã zmierzone dla okreœlenia dopuszczalnej szczeliny.
Zastosowanie kleju DYTEX w zale¿noœci od wielkoœci szczeliny (ró¿nica œrednic).
d
do 16 mm
szczelina
= ± 0,0 mm
max 2 X
oba elementy
(rura i zù¹czka)
Uwaga:

d
16 – 25 mm
szczelina
= ± 0,0 mm
max 3 X
oba elementy
(rura i zù¹czka)

d
32 – 40 mm
szczelina
= ± 0,1 mm
max 4 X
oba elementy
(rura i zù¹czka)

d
50 – 63 mm
szczelina
= ± 0,2 mm
max 6 X
oba elementy
(rura i zù¹czka)

d
75 – 90 mm
szczelina
= ± 0,3 mm
max 8 X
oba elementy
(rura i zù¹czka)

d
110 – 140 mm
szczelina
= ± 0,4 mm
max 10 X
oba elementy
(rura i zù¹czka)

Jeœli szczelina jest mniejsza ni¿ podana w tablicy, iloœã kleju DYTEX mo¿e byã zmniejszona.

Po naùo¿eniu ostatniej warstwy kleju DYTEX ponownie pokryj obie powierzchnie pùynem DYTEX, a¿ znów stan¹ siê lepkie,
po czym natychmiast wsuñ rurê do mufy na peùn¹ gùêbokoœã bez obracania i kantowania i trzymaj przez kilka sekund.
Upewnij siê, ¿e wylot zù¹czki jest we wùaœciwej pozycji. Wkùadaj¹c rurê do mufy musi byã wyczuwalny pewien opór.
Uformowana wypùywka kleju musi byã kompletna i regularna. Nadmiar kleju nale¿y natychmiast usun¹ã.
Poniewa¿ klej DYTEX szybko wi¹¿e, elementy musz¹ byã poù¹czone maksimum w ci¹gu 1 minuty od naùo¿enia ostatniej
warstwy pùynu DYTEX. Przy temperaturach powy¿ej 25ºC ten czas powinien byã skrócony do poni¿ej jednej minuty.
Czas pomiêdzy indywidualnymi krokami (nastêpnymi poù¹czeniami) zale¿y od wielkoœci szczeliny.
Szczelina mniejsza ni¿ 0,2 mm

Szczelina o wielkoœci 0,2 do 0,4 mm

Czas oczekiwania 10 do 15 minut

Czas oczekiwania 30 minut
Przy temperaturach poni¿ej 10ºC
czas oczekiwania przedùu¿a siê do 45 minut

Klejenie powinno odbywaã siê przy temperaturach 5ºC do 40ºC.
Gdy wystêpuj¹ odchylenia od tego zakresu temperatur nale¿y zastosowaã siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:
przy temperaturach bliskich punktu zamarzania nale¿y usun¹ã wszelkie œlady kondensacji i wilgoci na przykùad przez
odmuchanie ciepùym powietrzem.
Klej i pùyn przed klejeniem powinny byã przechowywane w temperaturze pokojowej.
Wykonane poù¹czenie klejone powinno byã pozostawione w temperaturze okoùo 25ºC na czas 15 do 30 minut.
Przy wy¿szych temperaturach nale¿y chroniã poù¹czenie przed bezpoœrednim dziaùaniem promieniowania sùonecznego,
poniewa¿ elementy ù¹czone mog¹ siê zbytnio nagrzaã.
Klejenie komponentów do œrednicy d63 mm mo¿e byã wykonywane samodzielnie przez jednego pracownika.
Podczas klejenia elementów o œrednicy d75 mm i wiêkszych jedna osoba powinna nakùadaã klej do mufy zù¹czki,
a druga na koniec rury. Jedna osoba nie jest w stanie wykonaã tych czynnoœci w wymaganym czasie jednej minuty.
Usuñ zgêstniaùy klej DYTEX z pêdzla suchym papierem chùonnym i przemyj pêdzel pùynem DYTEX.
Przed ponownym u¿yciem pêdzla musi on byã suchy w dotyku.
W celu ochrony kleju przed parowaniem (klej osusza siê) puszka z klejem powinna byã zamkniêta podczas przerw w pracy.
Mo¿na do tego celu u¿yã przykrywki umo¿liwiaj¹cej pozostawienie pêdzla w puszcze z klejem.
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Poniewa¿ klej i pùyn DYTEX s¹ agresywne (trawi¹ce), rury i zù¹czki nie mog¹ byã pozostawione na rozlanym kleju
lub na papierze chùonnym zawieraj¹cym pozostaùoœci kleju, lub w jakikolwiek sposób byã nara¿one na kontakt z klejem.

Podczas procesu schniêcia ruroci¹gi nie mog¹ byã zamkniête.
Jest to szczególnie istotne przy temperaturach poni¿ej 5ºC gdy istnieje mo¿liwoœã zniszczenia materiaùu.

Czas suszenia i próba ciœnieniowa.
Po upùywie czasu suszenia – po okoùo 48 godzinach w temperaturze pokojowej, uzyskuje siê peùn¹ wytrzymaùoœã poù¹czenia.
W ni¿szych temperaturach ù¹czenie trwa dùu¿ej.
Ruroci¹g mo¿e byã napeùniony i próba ciœnieniowa mo¿e byã wykonana dopiero po upùywie 48 godzin od wykonania ostatniego
klejenia.
Dla temperatur wy¿szych ni¿ 20ºC ciœnienie próbne musi byã zredukowane zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziale
”próba ostateczna” i „oddanie do eksploatacji”.

Zasady bezpieczeñstwa.
Klej DYTEX i pùyn DYTEX zawieraj¹ ùatwo utleniaj¹ce siê rozpuszczalniki. Nale¿y zapewniã odpowiedni¹ wentylacjê
lub wentylator wyci¹gowy w pomieszczeniu zamkniêtym, w którym wykonuje siê klejenie.
Opary rozpuszczalników s¹ ciê¿sze od powietrza.
Wlot powietrza powinien byã zlokalizowany w posadzce lub pod blatem stoùu roboczego.

Papier u¿ywany do oczyszczania elementów klejonych i do usuwania nadmiaru kleju musi byã skùadowany w zamkniêtym
pojemniku w celu zredukowania iloœci oparów rozpuszczalników w powietrzu.
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Klej DYTEX i pùyn DYTEX s¹ palne. Zadbaj o to, aby w pomieszczeniu gdzie odbywa siê klejenie nie byùo otwartego pùomienia.
Wyù¹cz wszystkie urz¹dzenia elektryczne, które nie s¹ w wykonaniu przeciwwybuchowym, piece elektryczne itp.
Nie pal tytoniu!. Przerwij wszystkie prace zwi¹zanie ze zgrzewaniem. Uwzglêdnij równie¿ instrukcjê wytwórcy kleju
(np. na puszcze z klejem i w zaù¹czonych ulotkach).

Zabezpiecz rury i zù¹czki przed kontaktem z rozlanym klejem, pùynem lub papierem zawieraj¹cym wytarty nadmiar kleju.
Nie wylewaj pozostaùego pùynu i kleju do kanalizacji.
Zaleca siê u¿ywanie rêkawiczek ochronnych w celu unikniêcia kontaktu z klejem i pùynem DYTEX.
W przypadku kontaktu kleju lub pùynu DYTEX z oczami nale¿y natychmiast starannie przemyã oczy wod¹.
Niezwùocznie zgùoœ siê do lekarza. Natychmiast zmieñ ubranie poplamione klejem.
Przestrzegaj odpowiednich (przynale¿nych) wytycznych bezpieczeñstwa.

Tùumaczenie wykonane przez firmê:

GAMBIT SYSTEMS
ul. Wójtowska 67 E; 44-100 Gliwice
T +48/32/2309137, 2308530; F +48/32/2308545
b i u r o @ g a m b i t s y s t e m s . p l
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