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Výhody systému MASTER 3

   Účinné tlumení hluku

   Široký rozsah sortimentu od DN 32

   Optimální stavba stěny

   Hladký povrch

   Možná instalace trubek i v zemi 
        pod budovami 

   Výborné hydraulické vlastnosti

   Chemická a biologická odolnost

   Snadná montáž

   Instalace možná i při mrazu

   Pružnost systému

   Vysoká životnost
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MASTER 3  – Tichý odpAdní SySTéM z polypRopylénu

Odpadní systémy pro vnitřní kanalizaci musí odpovídat současným technickým požadavkům - první požadavek je odolnost zvýšené teplotě 
splašků. Vyšší nároky na komfort bydlení přinesly druhý požadavek - aby potrubí generovalo co nejmenší hluk. Pipelife Czech s.r.o. nabízí pro 
vnitřní kanalizaci dva systémy: systém standardní, jenž je popsán v samostatném katalogu HT odpadní systémy, a systém MASTER 3, speciál-
ně vyvinutý pro místa, kde je zapotřebí minimalizovat hlukový projev potrubí.

1. VŠEoBEcně 

Rezonance vzduchu v dutině a vibrace stěny jsou podstatou velké části hudebních nástrojů, v nežádoucím smyslu však také obecnou pří-
činou hluku jako takového. Systém MASTER 3  oba tyto efekty omezuje  -  vzniku některých kmitů účinně zabraňuje, další hned v zárodku 
tlumí, nedovolí rezonanci systému.

Trubky systému MASTER 3, dodávané firmou Pipelife Czech s.r.o., jsou vyráběny koextruzí z polypropylénu. Zvýšená tloušťka stěny braní 
vzniku vibrací, rezonanční schopnost trubky je dále snížena použitím anorganického vyztužovadla o vyšší specifické hmotnosti.

Anorganické vyztužovadlo snižuje hořlavost trubek MASTER 3, zároveň zvyšuje jejich kruhovou tuhost.
Trubky jsou opatřeny hrdlem s vloženým pryžovým těsnicím kroužkem a standardně dodávány v hnědé barvě (vnější povrch). Střední vrstva, 
která je nositelem akustických vlastností, je černá. Vnitřní vrstva trubek je bílá, tím je zaručena snadná kontrola kamerou. Stěny trubek jsou 
hladké zevně i uvnitř, optimalizované tvary hrdla i konstrukce tvarovek přispívají k minimalizaci hluku (minimalizující turbulencí kapaliny 
v potrubí a tím i hladinu zvuku).
Rozměry jsou konkretizovány normou ČSN EN 1451-1:2000. Dodávané rozměry jsou DN 32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 100, DN 125 a DN 150, 
délky trubek jsou 0,15 m, 0,25 m, 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m a 2,65 m. Minimální kruhová tuhost trubek je 4 kN/m2. 
Předpokládaná životnost trubek je minimálně 50 let.

1.1. polypropylén
 
Polypropylén je termoplastický materiál. Jeho příznivou vlastností je pružnost a houževnatost, která zaručuje velmi dobrou odolnost proti 
nárazům a velkým deformacím.
Použitý PP i anorganické vyztužovadlo jsou nejedovaté látky, trubky MASTER 3 neobsahují žádné škodlivé přísady.
Při eventuálním skládkování nezamořuje MASTER 3 ovzduší ani podzemní vody, produkty hoření nebo tepelného rozkladu polypropylénu 
ohrožují životní prostředí méně než třeba dřevo hořící za stejných podmínek. Vzhledem ke snadné recyklaci však spalování ani skládkování 
není rozumnou ekologickou alternativou likvidace trubek a tvarovek. 

1.2. Rozsah použití

Trubky a tvarovky systému MASTER 3 jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb - oblast použití trubek 
Bd – v budovách a na jejich vnějších stěnách, ale i v zemi pod budovami. 
Jsou určeny především pro místa, kde je vhodné omezit hlukové efekty potrubí na minimum. Jedná se o 
místnosti, v nichž je nutno intenzívně pracovat, nebo naopak odpočívat (nemocnice, hotely, konferenční 
místnosti); jsou vhodné jak pro novostavby, tak i pro náhradu dožívajících instalací, především ve více-
podlažních panelových domech. Jsou vhodné rovněž pro vzduchotechniku, kde se uplatní jejich zvukově 
izolační vlastnosti.

Maximální dovolená teplota transportovaného média je do 100 °C. Díky jednotnému systému rozměrů 
lze trubky MASTER 3 spojovat nejen s HT trubkami Pipelife, ale i s polypropylénovými nebo PVC trubkami 
pro svislé odpady od jiných výrobců. Systém lze bez problémů napojovat také na odpovídající  hladké  
PVC trubky ležaté kanalizace. (Poznámka: použitelnost PVC je omezena teplotou - trvale max. 60 °C; 
běžné HT systémy mají podstatně nižší útlum zvuku než systém MASTER 3).

vnější vrstva
• vysoká houževnatost
• hladký povrch
• barva hnědá

Technická data

Materiál trubek a tvarovek:
polypropylén (PP)

tepelná roztažnost trubek:
0,09 mm/m K.

vnitřní vrstva
• odolnost vysokým teplotám
• vysoká chemická odolnost
• vysoká odolnost proti otěru
• barva bílá

střední vrstva
• vysoká absorpce hluku
• vysoká tuhost potrubí
• vysoká stabilita
• barva černá obr. 1 

obr. 2 



MASTER 3  – Tichý odpAdní SySTéM z polypRopylénu

strana 4

Minerální vyztužení trubek MASTER 3 snižuje jejich tepelnou roztažnost a hořlavost.
Hloubka hrdla trubek i postup jejich montáže jsou přizpůsobeny délkové roztažnosti materiálu, díky tomu není nutno navrhovat použití dila-
tačních smyček a podobně. 
Použití jazýčkových těsnících kroužků zaručuje vodotěsnost systému pro tlaky do 0,05 MPa, tj. 5 m vodního sloupce, a to i v případě nutnosti 
jejich montáže „proti spádu” (např. při použití přesuvky M3-U). Systém je plynotěsný a odolný podtlaku (vnějšímu přetlaku).
Materiál trubek i těsnicích kroužků je odolný působení všech médií, která se běžně vyskytují v odpadních vodách z domácností, včetně půso-
bení vod s obsahem tuku, ale i celé řady chemikálií. Není odolný dlouhodobému působení některých koncentrovaných ropných produktů 
a roztoků obsahujících volný chlór nebo jiná oxidační činidla. Dopravované médium může mít pH v rozmezí 2 až 12, tj. vody mohou vykazo-
vat jak kyselou, tak zásaditou reakci, a to i za vysokých teplot. Pokud hodláte použít potrubí MASTER 3 pro dopravu chemikálií, kontaktujte, 
prosím, náš technický servis. 

Trubky MASTER 3 jsou dle dle ČSN EN 13 501-1 zařazeny do třídy hořlavosti D - s2, d2, obsahující „Výrobky schopné odolávat působení 
malého plamene po krátký časový interval bez významného rozšíření plamene“, jejich chovaní při požáru je však v důsledku anorga-
nického vyztužovadla příznivější, než u běžných HT trubek.

Trubky nekorodují, jsou odolné i elektrochemické korozi, nehnijí a díky hladkým stěnám mají minimální sklon ke tvorbě usazenin. Pokud pře-
sto dojde ke vzniku nánosu, je jeho soudržnost se stěnou malá a dá se lehce odstranit. 

1.2.1. Akustické vlastnosti

Podle původní normy DIN 4109 pro prostory chráněné před hlukem má být maximál-
ní úroveň hluku generovaného potrubím pod hodnotou  30  dB (A). 

Výsledky měření ve Fraunhofer institut für Bauphysik, Stuttgart, provedené 
na trubkách MASTER 3 dle EN 14 366:2002 potvrzují splnění požadavků DIN 4109,  
zpřísněné VDI  4100 a především din 4109 T 10 (E) /nahradila od  r. 2001 VDI/. 

 

i při průtoku 4  l/s  je zvukový projev pod hranicí 24 dB, požadovanou  dle din4109 T 10 (E) pro zařazení do nejvyššího,
iii. stupně (SSt3).
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naměřené hodnoty hluku trubek MASTER 3:
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Měření zvukové hladiny

Analýza zvukových hladin byla provedena institutem stavební fyziky Fraunhofer Institut ve Stuttgartu v souladu s EN 14366 - viz zkušební 
zpráva P-BA 53/2007. K měření bylo použito potrubí MASTER 3 DN 100 zapojené dle následujícího instalačního plánu:

upozoRnění: Je to standardní uspořádání, používané ve Fraunhofer Institutu při měření akustiky potrubí. Změna uspořádání, změna fyzi-
kálních vlastností podkladu i způsobu montáže (druh, geometrie, umístění objímek) proti uspořádání při zkoušce, mohou mít za následek 
odlišné hodnoty generovaného hluku.

Zkouška proběhla při instalaci trubek klipovými objímkami a šrouby běžně používanými v praxi.
obr. 4 
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Šíření zvukových vln, vznikajících při průtoku splašků, brání patentované složení stěny trub a tvarovek MASTER 3. Ve srovnání s běžnými HT sys-
témy (při srovnatelném průtoku odpadní vody) dochází u systému MASTER 3 ke snížení přenosu hluku min. o 5 dB (v závislosti na průtoku).
Přenos zvuku do stěny je dále eliminován doporučenými upevňovacími objímkami.
poznámka: Podle definice decibelu - pokles o pouhé 3 dB znamená, že zvukový výkon, generovaný potrubím,  se sníží na pouhou polovinu.

1.3. certifikace, značení

Společnost Pipelife Czech s.r.o. má zaveden, dokumentován a certifikován systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Dále má Pipelife 
Czech s.r.o. vybudován, zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001:2005.

Systém MASTER 3 odpovídá požadavkům Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v souladu s aktuálním nařízením 
vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Doklady o shodě výrobků s požadavky výše uvedených předpisů jsou 
na www.pipelife.cz, případně Vám je na vyžádání zašleme.

Minimální označení trubek obsahuje: výrobce, název systému, průměr trubky a tloušťka stěny, datum, čas, linka, sněhová vločka, materiál, 
EAN kód.

1.4.  odpady, obaly

Všechny materiály použité pro balení výrobků Pipelife Czech, s.r.o. jsou zařazeny do kategorie „O“ - ostatní odpady. Hranoly, krabice, polyety-
lénové fólie a rašlové pytle lze nabídnout k využití jako druhotné suroviny, případně bez problémů skládkovat nebo likvidovat ve spalovnách, 
ocelové vázací pásky lze využít jako železný šrot.

Firma přijala opatření k zabezpečení zpětného odběru obalů uzavřením Smlouvy o sdruženém plnění se společností  Eko-kom a.s. se sídlem 
na Praha 4, Na Pankráci 1685,  přičemž jí bylo přiděleno klientské číslo  EK – F00020655.  

2. dopRAVA A SKlAdoVání TRuBEK A TVARoVEK MASTER 3

Pro skladování, manipulaci a instalaci platí  ČSN P ENV 13 801 Plastové potrubní systémy pro kanalizaci  (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř 
budov – Termoplasty – Doporučení  pro instalace

•

•

•

•

•

•

•

MASTER 3
obal 

obr. 5

obr. 6

obr. 7

Trubky musí při dopravě a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, tak aby nedo-
cházelo k jejich průhybům. Zvláště jednotlivé delší trubky je nutno chránit před ohybem 
na hranách. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků (šrouby), povrch sklado-
vací plochy nesmí být kamenitý. Podložné trámky by neměly být užší než 50 mm.
Není dovoleno trubky ani tvarovky při nakládce a vykládce házet. Rovněž není dovoleno 
trubky tahat po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech.
Maximální skladovací výška trubek vybalených z palet je 1,5 m. Při skladování palet 
ve více vrstvách je nutno zajistit, aby výztužné hranoly palet ležely na sobě a nedocháze-
lo k bodovému zatížení trubek ve spodních paletách. Trubky lze skladovat i nastojato.
Trubky a tvarovky doporučujeme skladovat v krytých skladech nebo pod přístřešky. Lze 
je skladovat i na volném prostranství; pak je ovšem nutno zabránit dlouhodobému pří-
mému dopadu slunečních paprsků, například obalením ochrannou fólií nebo zakrytím. 
Skladovací doba by zpravidla neměla přesáhnout 2 roky, trubky by měly být ze skladu 
vydávány podle pořadí příchodu na sklad. Při dlouhodobém skladování se může snížit 
také kvalita těsnicích kroužků.
Palety s kartonovými krabicemi nesmí být trvale skladovány na sobě, lze připustit krátko-
dobé skladování palet na sobě.      
Mráz při skladování trubkám MASTER 3 nevadí. Při teplotách okolo minus 10 °C se výraz-
ně snižuje elasticita těsnicích kroužků, nedoporučujeme proto provádění montáže při 
této teplotě. Za silného mrazu se poněkud zvyšuje křehkost materiálu, zabraňte proto 
v takových podmínkách prudkým nárazům.
Trubky je nutno chránit před stykem s rozpouštědly. I když snáší vysoké teploty, neměly 
by se dlouhodobě skladovat blízko zdrojů tepla.
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3. nAVRhoVání A MonTáŽ SySTéMu

Pro navrhování a montáž vnitřní kanalizace platí ČSN EN 12 056, části 1 - 5 (Vnitřní kanalizace - gravitační systémy), dále ČSN P ENV 13 801 
- viz výše. Trubky MASTER 3 jsou označeny symbolem sněhové vločky, která značí, že je dovolena instalace trubek při teplotách -10 °C.

3.1. Spojování

Podmínkou trvalé těsnosti trubních systémů je správná montáž. Jedním z možných zdrojů poruch mohou být 
(a v praxi se vyskytují) chyby při vkládání těsnicích kroužků. Lze použít pouze originální kroužky, odpovídající dráž-
ce v trubce či tvarovce. I když vzhledově jde většinou o podobné tvary, mohou se lišit dle výrobce.

Kroužek se vkládá do drážky tak, že jazýček kroužku tvoří náběh pro zasouvanou trubku a po jejím zasunutí půso-
bí proti vytažení (obr. 8). Nesmí se otočit, přetočit nebo vysunout. Trubky se montují tak, aby splašky tekly směrem 
od hrdla ke dříku trubky.

3.1.1. postup při spojení

•
•
•

•

•
•

•

dn 32 40 50 70 100 125 150

g 7 9 11 18 30 36 54

obr. 8

obr. 11

obr. 9

obr. 12

obr. 10

obr. 13

zasunutí

Spojované díly se zkontrolují a očistí, těsnicí prvky se nesmí odstranit (obr. 9).
Hloubka zasunutí se na trubce označí (fixem nebo tužkou, nikoliv vrypem).
Ostrý konec trubky se potře kluzným prostředkem (objednací kód MGN). Při instalaci se nesmí používat minerální oleje! 

Orientační spotřeba mazadla v gramech na 10 spojů

Provede se spojení plynulým zasunutím po značku (obr. 10), a následně se trubka z hrdla povytáhne o cca 3 mm na metr délky spojované  
trubky. Je to opatření kompenzující vliv tepelné roztažnosti trubek a nesmí se na něj zapomenout. Roztažnost trub MASTER 3  je menší 
než u běžných HT trubek, přesto je větší než roztažnost kovů. Dalším důvodem pro povytažení je omezení míst styku trubek jen na pruž-
né těsnicí kroužky (zvuk je více tlumen; je generován pouze jedinou trubkou). Při montáži dalších spojů nemá dojít ke zpětnému zasunutí 
trubek. Jednotlivé tvarovky a krátké trubky stačí povytáhnout jen pro zamezení styku plastových částí.
Při svislé instalaci po zasunutí trubku uchyťte v objímkách, aby nedošlo k jejímu posunu vlastní vahou a tím zrušení dilatační mezery.
Trubky je možno v případě potřeby řezat pilkou na železo nebo na dřevo s jemnými zuby, pro dodržení pravoúhlého řezu se doporučuje 
použití vodicího přípravku (obr. 11). Otřepy je po řezání nutno odstranit, konec trubky  je nutno zkosit pod úhlem cca 15° za pomoci vhod-
ného přípravku nebo hrubším pilníkem (obr. 12 a 13). Po zkosení má na konci trubky zůstat ještě asi 1/3 tloušťky stěny, nikoliv ostrá špička. 
zkracování tvarovek není dovoleno!  

Zkosení konce trubky

S 15°
x

min. 1/3 S

Zkosení konce trubky
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Pomůcka pro zkosení - délka úkosu pro jednotlivé průměry trubek (obr. 13)

polypropylén nelze lepit, neboť odolává většině běžných rozpouštědel, zbytky trubek však je možno využít po spojení za pomoci přesuv-
ného hrdla (M3-U).

3.2. upevňování trubek

Potrubí vnitřní kanalizace i zařizovací předměty musí být pevně a 
bezpečně spojeny se stavební konstrukcí.

Trubky MASTER 3 lze uložit na omítku i pod ni. Je nutné dbát na 
uložení, které nevyvozuje  napětí v trubkách. Pro upevnění se pou-
žívají vhodné objímky,  které trubku obepínají po celém obvodě 
(nepoužívejte trubkové háky).

Při upevňování se vhodně kombinují tzv. pevné body (trubka je 
pevně sevřena, tepelný pohyb není dovolen) s volným uložením. 
Objímky jsou vyloženy kluznou gumou nebo jinou vložkou, která 
nesmí být z měkčeného PVC.
Vzdálenost objímek je cca desetinásobek vnějšího průměru trubky, 
pro svislé potrubí maximálně 2 metry (obr. 15), viz také tabulku 
doporučených vzdáleností upevňovacích bodů.
Pro svislé úseky se používá pevné uchycení trubky (pevný bod) 
montované pod spodní odbočkou v patře, aby neslo váhu přísluš-
ného trubního úseku.  
Jako pevný bod by měla být pod hrdlem uchycena také každá sku-
pina tvarovek.

Ležaté přímé úseky se upevňují přednostně kluznými objímkami, které i v dotaženém stavu umožňují dilatační pohyby trubek. Zde se pružná 
vložka v objímce striktně nevyžaduje, ovšem kvůli ochraně trubky je pak důležité zaoblení hran objímky. Pro rozsáhlé úseky pod stropem je 
vhodné upevnit trubky pomocí objímek na nosnou pásovinu nebo úhelník, který pak lze na stropě kotvit s použitím menšího počtu závěsů.  
Mohou se pokládat také na vodorovné souvislé podpěry (korýtka), na kterých ovšem musí spočívat buď v celé délce, ne pouze v oblasti hrdel 
(to lze vyřešit přerušením v místě hrdla), nebo s podepřením mezi hrdly. 
Počet a nosnost kotvících prvků musí odpovídat hmotnosti média trubek a objímek a musí brát v úvahu parametry nosné konstrukce (zdiva 
nebo stropů).

dn 32 40 50 70 100 125 150

úkos X (mm) 4 4 4 4 6 6 7

obr. 14

obr. 15

PB - pevný bod
VU - volné uložení

PB

PB

PBPB
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Vzdálenost upevňovacích bodů PP odpadních trubek pro ležaté a svislé odpady 

Systém MASTER 3 je vytvořen tak, aby hluk tlumil co nejvíce, přesto lze tlumení hluku zlepšit použitím doporučených objímek s protihluko-
vou úpravou.

dAlŠí záSAdy pRo MonTáŽ

3.3. průchod přes stropy

Průchody přes stropy je nutno provádět se zvukovou izolací a izolací proti proniknutí vlhkosti nebo vody. Má-li se podlaha v okolí trubek 
opatřit litým asfaltem, je nutno volně položené části potrubí v možném dosahu horkého asfaltu opatřit ochrannými trubkami nebo ovinout 
izolačním materiálem.

3.4. pokládání potrubí do betonu

Před zabetonováním je hrdla trubek nutno obalit lepicí páskou, která má zabránit vniknutí cementového mléka do hrdel. Otvory je nutno 
uzavřít např. zátkami M3-M. Vrstva betonu nad trubkou má být minimálně 1,5 cm tlustá, přitom nezapomeňte na vystupující hrdla. Použití 
následného vibračního hutnění betonové směsi není dovoleno.

3.5. ukládání odpadů do zdi

Potrubí vnitřní kanalizace nejsou nosnou součástí konstrukce. Při sekání drážek proto nezapomeňte na možnost negativního ovlivnění stati-
ky tenkých příček. 
Drážky musí umožnit uložení trubek bez přílišného pnutí, proto se musí při plném omítnutí počítat s obalením trubek například minerální 
vlnou. Vrstva omítky má být alespoň 2 cm silná. Při použití rabicové tkaniny jako nosiče omítky dbejte na to, aby mezi ní a trubkou nevznikl 
zvukový můstek, drážka pro trubku má mít šířku umožňující vložit trubku bez deformace obalové vrstvy. Odskoky trubek jsou spolehlivým 
zdrojem hluku a zvláště u tichých potrubí je nelze doporučit.

3.6. další opatření

Před  dlouhodobým působením  teploty nad 100 °C, ať už z tepelných zdrojů nebo přívod-
ních vedení k nim, je nutno trubky MASTER 3 chránit buď vhodným umístěním nebo vhod-
nou izolací.

Pro přechod ze svislého odpadu na ležatý je možné použít kolena 87°, ale tento způsob 
z akustického  hlediska není nejvhodnější, lepší je použití dvou 45° kolen (obr. 16a). Nejlepší 
(i když prostorově náročnější) řešení je použití “zklidňovacího kusu” asi 25 cm dlouhého, 
vřazeného mezi dvě 45° kolena (viz obr. 16b). Pamatujte také na to, že potrubí uložené volně 
v prostoru je méně chráněno proti šíření hluku.

Stejné pravidlo platí pro přechod ze svislého odpadu do kanalizace, použití “zklidňovacího 
kusu” se doporučuje zvláště u vyšších budov.

Pokud mají být v ležatém potrubí umístěny excentrické redukce, instalují se tak, aby rovný 
povrch redukce byl nahoře (změna průměru je viditelná na spodu potrubí - obr. 17).

a) b) obr. 16

obr. 17

dn 32 40 50 70 100 125 150

vodorovně (m) 0,45 0,55 0,65 0,9 1,45 1,65 2,1

svisle (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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Střední specifická hmotnost 910 kg/m3 Tažnost 800 %

Střední hodnota modulu pružnosti 1.200 - 1.300 MPa Tepelná vodivost (λ) 0,24   W/K.m

Koeficient teplotní roztažnosti (MASTER 3) 0,09 mm/m K Tavný index MFi 230/5 1,5 g/10 min.

Veličina Jednotka
Materiál potrubí pomocný materiál

pp papírové obaly Smrkové dřevo (palety)

  Teplota vzplanutí °C 360 275 360

  Teplota vznícení °C 390 427 370

  Výhřevnost MJ/kg 44 - 46 10,3 - 16,2 17,8

  Spec. hmotnost kg/m³ 910 1200 550

  Vhodné hasivo voda, pěna
prášek

voda se smáčedlem
střední, lehká pěna

voda, vod. mlha
střední, lehká pěna

L

obr. 18

M3-SW

trubka M3

M3-S

trubka M3
M3-SW

trubka M3

M3-SW

trubka M3

M3-SW
trubka M3

M3-SW
trubka M3

M3-SW

trubka M3

M3-S

trubka M3
M3-SW

trubka M3

M3-SW

trubka M3

M3-SW
trubka M3

M3-SW
trubka M3

M3-SW

trubka M3

M3-S

trubka M3
M3-SW

trubka M3

M3-SW

trubka M3

M3-SW
trubka M3

M3-SW
trubka M3

příklady připojení zařizovacích předmětů

3.7. dodatečná montáž odbočky

A: za pomoci dvou přesuvek (délka vyřezané části L je rovna cca délce 
tvarovky + dvojnásobku průměru trubky)

nelze použít montáž s jednou přesuvkou.

B: za pomoci přesuvky a dlouhého hrdla

3.8. Montáž čisticího kusu M3-RE

Pamatujte na snadnou přístupnost čisticího kusu z hlediska obsluhy 
(manipulační prostor), ale i na možné znečištění okolního prostoru při čiš-
tění. Nesmí se umístit do místností, kde se skladují potraviny nebo medi-
kamenty. Čisticí kus, umístěný ve volném prostoru, upevněte na obou 
koncích.  
Před našroubováním krytu je nutno pryžové těsnění lehce potřít maza-
dlem. Kryt našroubujte ručně, bez použití nástrojů.

3.9. připojení zařizovacích předmětů

Připojení sifonů či jiných připojení od zařizovacích předmětů na systém 
MASTER 3 se realizuje pomocí připojovacího kusu M3-S… nebo připojo-
vacího kolena M3-SW…. V nabídce systému je kombinovaná manžeta 5/4“ 
- 6/4“, která umožní připojení trubek o průměru 28 - 47 mm. Při montáži se 
mazivem natře jak dřík zasouvané trubky, tak i manžeta.

4. něKTERé MATERiáloVé VlASTnoSTi pp: 

poŽáRně TEchnicKé chARAKTERiSTiKy poTRuBí A oBAloVin
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5.  KATAloGoVá ČáST

Trubky hrdlované

• Objednací číslo: M3- .../...

příklad objednávky: M3-032/1000

Kolena

• Objednací číslo: M3-B .../...

příklad objednávky: M3-B050/45

 TICHÉ TRUBKY MASTER 3 Z POLYPROPYLENU                                              

 
dn d₁ s₁ da t

hmotnost kg/ks pro stavební délku (mm)

150 250 500 1000 1500 2000 2650

32 32 1,8 43,0 55 0,04 0,06 0,12 0,22 0,32 0,42 -

40 40 1,8 54,2 55 0,06 0,08 0,15 0,28 0,41 0,54 -

50 50 1,8 64,2 56 0,07 0,10 0,19 0,35 0,51 0,68 -

70 75 2,1 89,4 61 0,13 0,19 0,33 0,63 0,92 1,21 1,59

100 110 3,0 127,8 76 0,29 0,41 0,72 1,34 1,96 2,57 3,57

125 125 3,5 145,5 82 0,40 0,57 0,98 1,81 2,64 3,47 4,54

150 160 4,4 183,9 100 0,69 0,96 1,63 2,96 4,30 5,63 7,37

Všechny rozměry v mm.  
Vzhledem k možnosti dodávek zboží od více výrobců berte údaje v tabulkách jako přibližné.

 α 15° 30° 45° 67° 87°

dn z₁ z₂ kg/ks z₁ z₂ kg/ks z₁ z₂ kg/ks z₁ z₂ kg/ks z₁ z₂ kg/ks

32 10 10 0,030 12 12 0,030 15 15 0,030 20 20 0,030 27 27 0,030

40 5 8 0,027 7 11 0,027 10 14 0,029 16 20 0,032 23 26 0,032

50 5 9 0,035 9 12 0,036 12 16 0,038 20 23 0,050 28 31 0,047

70 7 11 0,066 12 15 0,079 18 21 0,070 28 31 0,088 40 43 0,088

100 9 14 0,147 17 21 0,151 25 29 0,161 40 44 0,212 57 61 0,233

125 10 15 0,205 19 23 0,214 28 33 0,236 46 50 0,300 65 70 0,326

150 13 19 0,420 24 30 0,456 36 42 0,505 83 89 0,572

 TVAROVKY MASTER 3 Z POLYPROPYLENU                                                      
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odbočky

• Objednací číslo: M3-EA…/…/..

příklad objednávky: M3-EA100/050/45

dvojité odbočky

• Objednací číslo: M3-dA…/…/..

příklad objednávky: M3-DA100/050/67

Všechny rozměry v mm.  
Vzhledem k možnosti dodávek zboží od více výrobců berte údaje v tabulkách jako přibližné.

Všechny rozměry v mm.  
Vzhledem k možnosti dodávek zboží od více výrobců berte údaje v tabulkách jako přibližné.

 

DN1

DN2

α = 45° α = 67° α = 87°

dn1/dn2 z₁ z₂ z₃ kg/ks z₁ z₂ z₃ kg/ks z₁ z₂ z₃ kg/ks

32/32 10 40 35 0,040 15 30 35 0,040

40/40 10 49 49 0,055 16 33 33 0,049 23 25 25 0,047

50/40 5 56 54 0,064 14 39 35 0,062 23 30 25 0,062

50/50 12 61 61 0,083 20 41 41 0,078 28 30 30 0,074

70/50 -1 79 74 0,102 14 54 46 0,109 27 43 31 0,100

70/70 18 91 91 0,140 26 59 59 0,108 40 43 43 0,118

100/50 -17 104 91 0,261 8 73 54 0,222 28 60 32 0,223

100/70 1 116 109 0,241 22 78 67 0,210 40 60 45 0,205

100/100 25 134 134 0,336 40 86 86 0,342 57 62 62 0,340

125/100 18 144 141 0,451 38 93 89 0,422 58 69 63 0,405

125/125 28 152 152 0,530 46 97 97 0,530 65 70 70 0,530

150/100 1 168 159 0,830 58 86 64 0,642

150/125 12 176 169 0,920 39 115 104 0,830

150/150 36 194 194 1,180 83 89 89 1,180

 

DN1

DN2
DN2

α = 67°

dn1/dn2 z₁ z₂ z₃ kg/ks

100/50 8 73 54 0,196

100/100 40 86 86 0,391
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Všechny rozměry v mm.  
Vzhledem k možnosti dodávek zboží od více výrobců berte údaje v tabulkách jako přibližné.

Všechny rozměry v mm.  
Vzhledem k možnosti dodávek zboží od více výrobců berte údaje v tabulkách jako přibližné.

DN1 

DN2 DN2

 dn1/dn2 α dn₁ dn₂ dn₃ l kg/ks

100/70p 67 ° 100 100 70 295 0,800

100/70l 67 ° 100 100 70 295 0,800

100/70p 87 ° 100 100 70 295 0,800

100/70l 87 ° 100 100 70 295 0,800

pozn. : P, L = pravá, levá, viz nákres

P (pravá) L (levá)DN1

DN2

DN3 DN3

DN1 

DN2

 α 45° 87°

dn1/dn2 z₁ z₂ z₃ kg/ks z₁ z₂ z₃ kg/ks

100/100 25 134 134 0,450 57 62 62 0,450

dvojité rohové odbočky 

• Objednací číslo: M3-dA…/…/..

příklad objednávky: M3-EA100/100/87

panelákové odbočky

• Objednací číslo: M3-Ep…/…/…

příklad objednávky: M3-EP100/070/67L
       

        Pokud jste nenašli požadovanou odbočku (jiná kombinace rozměrů či úhlů), můžeme vám ji vyrobit na zakázku.
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Redukce

• Objednací číslo: M3-R…/…

příklad objednávky: M3-R100/070

Redukce krátká

• Objednací číslo: M3-R…/…K

příklad objednávky: M3-R100/070K

Čístící kus

• Objednací číslo: M3-RE…

příklad objednávky: M3-RE070

 dn l kg/ks

50 146 0,099

70 192 0,200

100 228 0,320

125 236 0,761

150 303 1,06

 

 

dn1/dn2 z1 kg/ks

40/32 15 0,020

50/32 15 0,030

50/40 12 0,030

70/40 26 0,051

70/50 20 0,053

100/50 40 0,111

100/70 26 0,117

125/100 15 0,189

150/100 34 0,335

150/125 27 0,336

dn1/dn2 l kg/ks

50/40 63 0,030

70/50 73 0,053

100/50 90 0,111

100/70 90 0,117

DN2 

DN1 

Všechny rozměry v mm.  
Vzhledem k možnosti dodávek zboží od více výrobců berte údaje v tabulkách jako přibližné.

Všechny rozměry v mm.  
Vzhledem k možnosti dodávek zboží od více výrobců berte údaje v tabulkách jako přibližné.
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Všechny rozměry v mm.  
Vzhledem k možnosti dodávek zboží od více výrobců berte údaje v tabulkách jako přibližné.

Všechny rozměry v mm.  
Vzhledem k možnosti dodávek zboží od více výrobců berte údaje v tabulkách jako přibližné.

 dn h kg/ks

32 33 0,008

40 39 0,010

50 39 0,014

70 39 0,027

100 46 0,068

125 50 0,086

150 58 0,174

prodloužené hrdlo

• Objednací číslo: M3-l…

příklad objednávky: M3-L070

přesuvné hrdlo

• Objednací číslo: M3-u…

příklad objednávky: M3-U040

hrdlová zátka

• Objednací číslo: M3-M…

příklad objednávky: M3-M040

připojovací kus přímý

• Objednací číslo: M3-S……

příklad objednávky: M3-S32/5/4+6/4

 dn h t kg/ks

40 239 174 0,038

50 163 110 0,052

70 254 183 0,131

100 257 186 0,231

 dn h kg/ks

32 100 0,03

40 137 0,03

50 137 0,04

70 144 0,07

100 170 0,15

125 177 0,24

150 196 0,38

 dn di l kg/ks

32/5/4"+6/4" 53,7 33 0,07

40/5/4"+6/4" 53,7 29 0,03

50/5/4"+6/4" 53,7 30 0,03

50l 60 54 0,04

di

L
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připojovací koleno

• Objednací číslo: M3-SW……

příklad objednávky: M3-SW32/5/4+6/4

objímka polo-clip 

Rychloupínací objímka polo-clip hS

Sada tlumící podložky

 dn di a b kg/ks

32/5/4"+6/4" 53,7 54 47 0,08

40/5/4"+6/4" 53,7 57 88 0,03

50/5/4"+6/4" 53,7 51 90 0,04

50l 60 58 93 0,05

di

a

b

 ZÁVĚSOVÁ A UPEVŇOVACÍ TECHNIKA                                                                skupina Z53

 obj. číslo dn Ø potrubí mm upevňovací hlava

hTcS-A 32/40/50 32/40/50 M8

hTcS-B 70/100 75/110 M10

hTcS-c 125/150 125/160 M10

Pro lepší odhlučnění lze použít sadu tlumící podložky, je nutno objednat 
zvlášť.

Objímka s tlumící podložkou

 obj. číslo dn Ø potrubí mm upevňovací hlava

hTcS-hS1 70/100 75/110 M10

Složení: tlumící prvek, vrut, hmoždinka, podložka.

 obj. číslo hTcS-3S
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protipožární manžeta

protipožární manžeta nízká

poznámka: Montáž manžet smí provádět pouze dodavatelé s příslušným proškolením 
a certifikátem.

Mazivo v tubě

• Objednací číslo: MGn0250
• Množství maziva: 250 g

Mazivo v kbelíku

• Objednací číslo: MGn2000
• Množství maziva: 2000 g

 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ODPADNÍMU SYSTÉMU                                                        skupina Z53

1. Manžetové těleso
2. Uzavírací svorky
3. Protipožární hmota

 obj. číslo dn 
potrubí

vnější Ø 
potrubí

výška man-
žety

vnější Ø man-
žety 

hTpM 50 50 50 60 68

hTpM 70 70 75 60 98

hTpM 100 100 110 60 134

hTpM 125 125 125 60 154

hTpM 150 150 160 60 194

 obj. číslo dn 
potrubí

vnější Ø 
potrubí

výška man-
žety

vnější Ø man-
žety 

hTpMn 50 50 50 30 68

hTpMn 70 70 75 30 98

hTpMn 100 100 110 30 134

hTpMn 125 125 125 30 154

hTpMn 150 150 160 30 194

 MAZIVA                                                                                                                                    skupina Z53
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Naše technické poradenství spočívá na zkušenostech a  výpočtech. Vzhledem k tomu, že neznáme a nemáme možnost ovlivnit podmínky 
použití námi nabízených výrobků, platí veškeré údaje jako nezávazné pokyny. V případě škody se naše ručení vztahuje pouze na hodnotu 
námi dodaného zboží. Záruky se vztahují na kvalitativní parametry našich výrobků. Prospekty trvale zdokonalujeme podle posledního stavu 
techniky a vyhražujeme si právo změny údajů.

Aktuálnost konkrétního prospektu si proto ověřte na  www.pipelife.cz.

Vydání 08/2010
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