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Технология със заливане на смола  
 
 

Приложение 
Технологията със заливане на смола е подходяща за  използване при обикновени 

съединителни муфи, муфи с разклонения, двойни разклонени муфии преходни муфи. 
За да се използва пълноценно широката област на приложение, муфите се доставят без 

съединители и клеми. Последните могат да се доставят по заявка. 
Принадлежностите от технологията със заливане на смола са водоустойчиви. 
Всички те са одобрени за употреба при линии и кабели с PVC, PE-X(XLP) и PE изолация.  
Доставяме и подходящи принадлежности за кабели с хартиеноимпрегнирана изолация. 

 
Комплектите се използват: 

- на открито 
- на закрито                                                         
- под земя 
- във вода 

         -    при изолация на кабелни тръбопроводи 

 

 

 

 
Предимства: 
Една система за всякакви напрежения: 
       •  за допълване или производство на кабелни  
           принадлежности или части от тях за:  
       •  телекомуникацията и сигнални кабели 
       •  силови кабели до 10кV 
       •  със заливането на смола се постига 
          оптимална съвместимост с изолацията. 
           Всички смоли са без халоген.   
       •  торбичката за смесване е прозрачна, за да може  
           да се контролира процесът на смесване 
       •  с кокили за отливане, изработени от удароустойчив  
          прозрачен синтетичен  материал с високо качество 
  
 
Доставка: 

Съединителните и преходните муфи тип GT(A) са снабдени с държачи. До размер GT(A) 3 -
- с фуния. 

Серията GTZ(A) e с цилиндрична форма за едножилни, сигнални и кабели за 
телекомуникацията. 
 
 
 



 
 
 
Заливане със смола тип GA: 
Това е двукомпонентна полиуретанова система и отговаря на DIN VDE 0291, част 2. Одобрена е за 
номинално напрежение до 10кV. 
Смолата се доставя в прозрачна торбичка за смесване. След отстраняване на предпазната торбичка 
и сепаратора, двата компонента се изливат заедно и трябва да се смесват около 3 мин. Хомогенната 
смес се разпознава по равномерното оцветяване. 
Характеристики: 
      • голяма устойчивост на хидролиза 
      • отделяне на СО2 газ <10ml /хидрофобия/ 
      • леко подвижна течност след смесване 
      • няма утаяващ се или запълващ материал 
      • много добра сила на адхезия към метал и синтетичен материал 
      • леко еластична след втвърдяване 
      • устойчива на основи 
      • голям срок на годност 
      • използваната вече торбичка за смесване може да се изхвърли с обикновените отпадъци  
      • устойчива на ултравиолетови лъчи и химически влияния 


