
Pro utěsnění prostupů vedení technického vybavení staveb pro hydroizolaci,
izolaci proti zemním plynům a radonu a parotěsné izolace vrchní stavby.

Přechod pro prostup potrubí

HL800 + HL801
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Těsnicí manžeta 
HL800(P)/1, HL800(P)/125, HL800(P)/160, HL800(.2)(P)/40-50, HL800(.2)

(P)/63-75 a sdružená potrubní průchodka HL801 s příslušenstvím

Montážní postup k sérii těsnicích manžet HL800 (HL800(P)/1, HL800(P)/125, HL800(P)/160, HL800(.2)(P)/40-50, HL800(.2)(P)/63-75)

1) Manžeta HL800 a průchozí potrubí musí být zbaveny nečistot.
2) Případné vrypy (zejména v ose potrubí) v místě dosedací plochy těsnících břitů musí být oškrábány ostrou škrabkou (např.cidlinou) tak,
aby potrubí v místě instalace manžety bylo hladké a na povrchu nebyly viditelné žádné vrypy.
3) Konec potrubí, na který bude manžeta HL800 nasunuta musí být hladký bez otřepů a musí být zkosen pod úhlem 30-45°.
4) Na těsnící břity nebo i do prostoru mezi nimi se nanese mazací tuk dodávaný nebo schválený výrobcem HL v dostatečném množství.
Tuk nanášíme nejlépe rukou.
5) Na manžetě se povolí (nejlépe je ji sejmout) svěrná plastová matice a manžeta se nasune na potrubí tak, aby nedošlo při montáži k poško-
zení těsnících břitů.
6) Po ustavení manžety na místo se dotáhne matice a dále se s manžetou nemanipuluje.
Poznámka: Pro snadnější dotažení svěrné matice lze těsně před montáží opatřit mazacím tukem vnitřní závit matice.
7) Těsnící manžeta musí být fixována ke stavební konstrukci tak, aby nemohlo docházet k jejímu posunu ve stavební konstrukci. Průchozí
potrubí nesmí vykazovat větší pohyb vůči těsnící manžetě, než vyplývá z běžné tepelné dilatace materiálu nebo dilatace staveb a průchozí
potrubí musí být fixováno tak, aby nepřenášelo na manžetu žádné síly kolmé ke své ose.

Bezpečnostní ustanovení

Použitý mazací tuk doporučovaný výrobcem nevyžaduje žádná opatření z hlediska ochrany zdraví a lze jej nanášet rukou bez ochranných
prostředků. K očištění postačuje otření rukou suchou utěrkou. Lze jej koupit též v lékárnách v ČR pod názvem Vaselinum Album.

Kontaktní místo: HL informační kancelář: tel i fax: 545 223 420, www.hutterer-lechner.com
Ing. Jaroslav Maňas, GSM: 602519295, e-mail: manas@odtokyhl.cz, Tom Zelený, GSM: 724024657, e-mail: zeleny@odtokyhl.cz



Pro utěsnění prostupů vedení technického vybavení staveb pro hydroizolaci,
izolaci proti zemním plynům a radonu a parotěsné izolace vrchní stavby.

Montážní postup k HL800

1) Manžeta HL800 a průchozí potrubí musí být zbaveny nečistot.
2) Případné vrypy (zejména v ose potrubí) v místě dosedací plochy těsnících břitů musí být oškrábány ostrou škrabkou (např.cidlinou) tak,
aby potrubí v místě instalace manžety bylo hladké a na povrchu nebyly viditelné žádné vrypy.
3) Konec potrubí, na který bude manžeta HL800 nasunuta musí být hladký bez otřepů a musí být zkosen pod úhlem 30-45°.
4) Na těsnící břity nebo i do prostoru mezi nimi se nanese mazací tuk dodávaný nebo schválený výrobcem HL v dostatečném množství. 
Tuk nanášíme nejlépe rukou.
5) Na manžetě se povolí (nejlépe je ji sejmout)) svěrná plastová matice a manžeta se nasune na potrubí tak, aby nedošlo při montáži 
k poškození těsnících břitů.
6) Po ustavení manžety na místo se dotáhne matice a dále se s manžetou nemanipuluje.
Poznámka: Pro snadnější dotažení svěrné matice lze těsně před montáží opatřit mazacím tukem vnitřní závit matice.
7) Těsnící manžeta musí být fixována ke stavební konstrukci tak, aby nemohlo docházet k jejímu posunu ve stavební konstrukci. Průchozí
potrubí nesmí vykazovat větší pohyb vůči těsnící manžetě, než vyplývá z běžné tepelné dilatace materiálu nebo dilatace staveb a prů-
chozí potrubí musí být fixováno tak, aby nepřenášelo na manžetu žádné síly kolmé ke své ose. 

Bezpečnostní ustanovení

Použitý mazací tuk doporučovaný výrobcem nevyžaduje žádná opatření z hlediska ochrany zdraví a lze jej nanášet rukou bez ochran-
ných prostředků. K očištění postačuje otření rukou suchou utěrkou. Lze jej koupit též v lékárnách v ČR pod názvem Vaselinum Album.

Přechod pro prostup potrubí

HL800 + HL801

Těsnící manžeta
HL 800/110, HL 800/125 a 800/160

a vícenásobná potrubní průchodka HL801 s příslušenstvím

HL800
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Prohlášení o shodě

Výrobní závod HL Hutterer Lechner GmbH, Brauhausgasse 3-5, A 2325 Himberg bei Wien
Tel: 0043 2235 86291, Fax: 0043 2235 86291 31, nebo -52; www.hutterer-lechner.com, e-mail: office@hutterer-lechner.com
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Prohlášení o shodě s požadavky na ochranu staveb proti pronikání plynů do vnitřních prostor pod úrovní terénu 
v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., jejíž § 6 odst. 5 zní: Všechny prostupy přípojek nebo příslušného 
odběrného technického zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí být řešeny tak, aby 
byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby”. Vyhláška 137/1998 
byla nahrazena vyhl. 268/2009. 

Výrobce HL Hutterer Lechner GmbH, prohlašuje, že pryžová těsnicí manžeta typ HL800(P)/1, HL800(P)/125, HL800(P)/160, 
HL800(.2)(P)/40-50, HL800(.2)(P)/63-75 a sdružená těsnicí tvarovka HL801 s příslušenstvím, určená pro utěsnění 
prostupů potrubí přes hydroizolační pásy spodních staveb, zajišťuje dlouhodobou vodotěsnost 60 kPa (0,6 bar), 
plynotěsnost a parotěsnost do přetlaku 30 kPa a těsnost proti pronikání radonu.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny druhy potrubí s hladkým vnějším povrchem v rozměrové řadě (vnější průměr 
potrubí) 8-52mm, 40-50mm, 63-75mm, 100mm, 125mm a 160mm v tolerancích daných příslušnými ČSN EN ISO


