
 

Namenjena spajanju PE cevi z 
vsemi kovinskimi cevmi  - baker, 
svinec ali pocinkana cev 

 (britanski ali metrični merski   
sistem). 

 

 

Povezuje plastične cevi PE, PVC  
 in PEX (britanski ali metrični       
 merski   sistem). 

Plass4 

 

spojka bo poškodbo          
 sanirala v minuti. 
  

Na voljo so spojke za pokrivanje 
 velikosti od 15 do 50 mm. 

Na voljo tudi kolena za 
pokrivanje velikosti od 15mm do 
32mm.

Preprosta uporaba brez uporabe  
 posebnega orodja. 

Spojke imajo življensko dobo 50  
 let in več.

Lastnosti spojke Plass4

PREHODNA SPOJKA MED     PE CEVJO 
IN  RAZLIČNIMI MATERIALI

 

  

Plass4 je večnamenska spojka za 
popravilo cevi. Spojka Plass4 in koleno 
se lahko uporabljata s široko paleto cevi; 
vključno s PVC, polietilenom, bakrom, 
svincem, pocinkanim jeklom, PEX 

 

 

Lepota 

 

spojk Plass4 je v tem, da je tako 
enostavna za uporabo brez potrebnih 
posebnih orodij. 

 

Spojko Plass4 lahko v 
kriznih situacijah uporabite za takojšnje 
tesnenje puščanja. 

 

Spojka Plass4 je izdelana iz deviškega 
polipropilena, zaradi česar je izjemno 
močna in dolgotrajna. Spojke 

 

Plass4 so 
zasnovana tako, da trajajo 50 let! 

 

 
 

Spojka Plass4 zajema širok razpon 
dimenzij. Spojka Plass4 je pakirana 
posamično v vrečki in navodili.

Baker

Svinčena cev

Pocinkana cev

Polietilenska / alkaten cev

PVC 

Plasson 

 

Plassonova celovita 
paleta rešitev za 
spajanje PE cevi je na 
voljo v več kot 80 
državah po celem 
svetu.

Kombinacija 
visokokakovostnih 
izdelkov in prvovrstne 
storitve za stranke  ,

 vmešča  Plasson med 
vodilna podjetja za 
proizvodnjo plastičnih 
fitingov.

•	 Doma 

•	 Komunalna podjetja

•	 Industrija

•	 Kmetijstvo

•	 Gradbeništvo

•	 Vodovodarstvo

•	 Hobi

Ključna prednost 
Plassonovi fitingi 
omogočajo enostavno 
povezovanje cevi iz 
polietilena (PE) z 
različnimi materiali 
vodovodnih cevi.

Uporaba: 



Technical Specifications:

 Plass4    koda  070170   univerzalna spojka

070170020027

070170050050

20 x  20  - 27
25 x 15 - 22070170025022
25 x 20 - 27070170025027
25 x 27 - 35070170025035
32 x 20 - 27070170032027
32 x 27 - 35070170032035
50 x 35 - 50

Tehnične podrobnosti

i

PN16Maksimalen pritisk
 Delovna temperatura Maksimalna 40°C / minimalne ni

Polipropilen, visokokakovosten kopolimerMaterial spojke
Matica polipropilen
Protiizvlečni obroč z integriranimi 
nerjavečimi zobmi, NBR 

Sestavni deli spojke

Standard
tesnilo

ISO 14236

 Plass4    univerzalno koleno
Plasson 

070570025035

Dimenkoda zije
25 x 15 - 22070570025022
25 x 20 x 27070570025027
25 x 27 x 35

Paleta izdelkov 
Plasson: 
• kompresijski fitingi 
• hitre spojke 
• elektrovarilne spojke 
• ventili 
• orodje / dodatki 

 

 

 

 

      

 

Poskeniraj  kodo za  ogled     
        videa izdelka: 


