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Dvouplášťové termoplastické trubky, které 
zabraňují poruchám způsobeným korozí, 
vibracemi a elektrickým namáháním. 

 
 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Flowform Black 3 mm x 600 mm FF3 5 ks 86670 

Flowform Black 19 mm x 600 mm FF19 5 ks 86675 

 

 

 

 

   VLASTNOSTI  

✓ Vnější stěna se smršťuje - poskytuje pevnost, tuhost, odolnost proti otěru a chemikáliím 

✓ Vnitřní stěna se taví - pro těsnění  

✓ Odolné proti stříkající vodě a vlhkosti (není určeno pro plné ponoření do tekutin) 

✓ Robustní ochrana proti otěru, vibracím a ohýbání 

✓ Vynikající pro izolaci slabých míst 

 

   POUŽITÍ  

Zapouzdřuje komponenty, spojky a zakončení, kde je vyžadována odolnost proti vlhkosti a mechanická ochrana. 
Vnitřní zapouzdření se roztaví a teče, aby vyplnilo povrchové nepravidelnosti materiálu. Izoluje a chrání před 
úrazem elektrickým proudem. Chrání řetězy před korozí.  
Naneste na okrajové části, aby se zabránilo jejich roztřepení. 

 

    INSTRUKCE  

1. Vždy vyberte největší velikost, která se pohodlně smrští na část, která má být zakryta. 
2. Odřízněte kus Flow Form. Měl by být dostatečně dlouhý, aby překryl spojení na obou stranách. 
3. Vyčistěte spoj pomocí KENT Electric Cleaner. 

4. Před uzavřením spoje vložte jednu část nerozloženého spojení do Flow Form a Flow Form posuňte přes spojení, 
dokud nebude zcela zakryté. 

5. Rovnoměrně zahřívejte pomocí Blazer Torch, aby se umožnilo smrštění, počínaje od středu k oběma koncům. 
6. Přestaňte zahřívat, když se vnitřní zapouzdření začne tavit z obou konců Flow Form a nechte vychladnout. 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

  TECHNICKÉ PARAMETRY  

Délka:  

Poměr smrštění:  

Minimální teplota smrštění: 

Dielektrická pevnost:  

Teplotní odolnost:  

Chemická odolnost:  

Pevnost v tahu: 

VOC:  

Skladovatelnost:  

Kód celního sazebníku:  

60 cm  

3:1  

125 ° C 

500 V / mil nebo 19685 V / mm (ASTM D149) 

-55 ° C až 110 ° C 

Vynikající (palivo, minerální oleje, kyselina z baterií, rozpouštědla)  

10,3 MPa (ASTM D638) 

0 g / l 

24 měsíců 

3917 32 51 

 

   ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 
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