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Príprava 
Plášť a teplonosná rúra musia byť suché 
a očistené od cudzích materiálov ako je 
olej, mastnota, pena a pod.  

Je potrbné odstrániť všetky voľné častice 
z plášťa a teplonosnej rúry. Hlboké rýhy 
musia byť odstránené alebo zoškrabané 
na plochu. 

Najskôr sa zdrsní plášť použitím nového 
brúsneho pásu. Potom sa obrúsi teplo- 
nosná rúra kôli odstráneniu znečistenia. 

Odstránia sa všetky voľné častice od brú- 
senia z plášťa a teplonosnej rúry suchou 
a čistou handrou. 

Predohrev 
Najskôr sa predohreje teplonosná rúra na 
teplotu min. 60 

0
C. je potrebné sa vyhnúť

priamemu kontaktu plameňa s PUR-pe- 
nou. 

Predohriatie plášťa na min. 60 
0
C.

Kontrola teploty plášťa a teplonosnej rúry 
s indikátorom teploty. Pri zmene farby in- 
dikátora je teplota nahriatia správna. 

Umiestnenie 
Koncové tesnenie je potrebné umiestniť 
čo najďalej nad koncom rúry. 

Montáž 
Koncové tesnenie sa začína nahrievať 
nad plášťom. Plameň sa aplikuje po ce- 
lom obvode až dovtedy, kým nie je obop- 
nutý celý plášť. Dovolené je malé ochla- 
denie pred zmrašťovaním tesnenia cez 
čelo a teplonosnú rúru. 
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Pokračovať zmršťovaním tesniacej kon- 
covky nad prechodom až k teplonosnej 
rúre premiestňovaním plameňa okolo rú- 
ry. Nahrievanie sa ukončí vtedy, keď tes- 
nenie úplne prilieha a jeho povrch je úpl- 
ne hladký. 

Ak je potrebné, stlačte koncové tesnenie 
dohromady nad teplonosnou rúrou, aby 
sa uvolnil uviaznutý vzduch. Môžeme 
vyskúšať, či je adhezívum dostatočne 
roztavené opatrným krátkym posunutím 
tesniacej fólie po rúre. Drobné zvrásne- 
nie, ktoré vznikne sa samo vyrovná. 

Kontrola 
Koncvé tesnenie musí byť úplne obopnu- 
té okolo plášťa a rúry bez vzduchových 
bublín. V tesnení nesmú byť vypálené  
diery trhliny a vzduchové bubliny. 

   Materiál a náradie 

- zodpovedajúci rozmer DHEC koncového tesnenia
- propánová plynová flaša, regulátor a manometer, hadica a horák BN 40 alebo ekvivalent
- smirková páska ( zrnitosť 60-80 ) a oceľová kefa
- PE liehový čistič + suché čistiace handry

- rukavice a ochranné okuliare

- štandardné ochranné pomôcky ako predpisuje miestny regulatív
- počas dažďa používať při montáži stan alebo dáždnik
- dotykový teplomer

 Poznámka : Ak sa zvára ešte před aplikovaním koncového tesnenia na predizolovanú rúru, umiestnite 
tesnenie mimo zvárací priestor. Je dôležité ochrániť koncovku před priamym kontaktom so 
zváracím alebo letovacím plameňom. 

Ak sa aplikuje aj druhé koncové tesnenie na druhú stranu zvarového spoja, musia sa naj- 
                      skôr zmrštiť obidva tesnenia na ochranných HDPE plášťoch a až potom pokračovať v zmrš- 
                      ťovaní na čele a teplonosnej rúre. 
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VŠEOBECNE 

Pri zapojovaní monitorovacích vodičov je potrebné vychádzať z projektu 
monitorovacieho systému, ktorý je súčasťou dokumentácie v prípade že PIPECO 
zhotovuje montážny výkres - kladačský plán trasy. V takom prípade sú súčasťou 
dodávky monitorovacieho systému aj príslušné prepojovacie krabice. 

Každý spoj je jednoznačne identifikovaný číslom spoja uvedeným v montážnom 
výkrese, aj v špecifikácii materiálu na spoji. V prílohe tejto dokumentácie je priložený 
vzor protokolu o zapojení monitorovacieho vodiča a protokol z merania 
predizolovaného potrubia. 

Po ukončení stavby je montážna firma povinná zaslať kópie protokolov firme PIPECO 
SLOVAKIA s.r.o. Brezno. 

Všetky vodivé spoje pri montáži po trase je nutné robiť zodpovedne a po každom 
prepojení vodičov u zapeňovacej spojky je nutné premerať meracím prístrojom: slučku 
na uzavretý obvod (menej ako 200 Ohm), premerať obidve slučky proti sebe, či nie sú 
zoskratované, alebo vzájomne prehodené vodiče a premerať slučku proti nosnej rúre 
– kostra (viac ako 20 Mohm).

Celková slučka kontrolných vodičov potrubia nesmie mať po dokončení skrat na 
kovovú časť potrubia, alebo slučky proti sebe (pri meraní od KK alebo od KU). 

Dĺžka jednotlivých vodičov je uvedená v priloženom  výkrese elektrického zapojenia 
monitorovacieho  systému. 

Montér, ktorý robí prepájanie monitorovacích vodičov, musí postupovať o jednu spojku 
pred skupinou, ktorá robí vypeňovanie spojok a nesmie byť rozptyľovaný inou 
činnosťou. Po zapenení spojky, alebo koncovej objímky  sa musí okamžite premerať 
obvod hore popisovaným spôsobom a prípadné chyby ihneď odstrániť. 

Po dokončení celého prepojenia je nutné zaznamenať namerané hodnoty (Odpor 
slučky do hodnoty 200 Ohm, odpor slučky proti nosnej rúre – kostra, v hodnotách 1 až 
50 MOhm/ a o týchto hodnotách je nutné urobiť zápis do protokolu – viď prílohy, 
odsúhlasený investorom.  

Montéra je preto nutné vybaviť vhodným meracím prístrojom pre meranie malých 
Ohmických hodnôt (multimeter) pre meranie slučky, prístrojom rady MEGMET pre 
meranie slučky proti označovaciemu vodiču. 

Montér musí byť vyškolený na tieto práce u výrobcu potrubia a musí dodržovať 
STN 34 2000-4-41 a technologické postupy určené dodávateľom alebo výrobcom 
potrubia. 
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POUŽITIE A ZAPOJENIE DETEKTORA PORÚCH 

Umiestnenie detektora na trvalé monitorovanie porúch BD – 42 – ak je v dodávke - 
určí investor (najlepšie v kotolni alebo výmeničke). Investor  určí aj napojovací bod 
napájacieho napätia 230 V/50 Hz. Na toto istenie je možné pripojiť paralelne aj viac 
prístrojov. 

Prepojenie detektora porúch  BD – 42 s krabicami ACIDUR sa robí káblami CYKY 3B 
x 1,5. Pokiaľ je pripojovacia vzdialenosť väčšia ako 5 m doporučuje sa detektor 
prepojiť a s krabicami ACIDUR koaxiálnym káblom (viď. Technický popis detektora BD 
41).  

Prepojenie krabíc ACIDUR  pri prerušení predizolovanej trasy (napríklad v šachte 
alebo inom objekte) sa taktiež robí káblom CYKY 3B x 1,5. Pri  diagnostikovaní 
poruchy a jej lokalizácii potrebné dĺžku použitých prepojovacích káblov započítať do 
celkovej dĺžky trasy. 

Farebné označenie vodičov v kábloch CYKY 3B x 1,5 je nasledujúce: č-čierny, h-
hnedý, zž-zelenožltý a je na jednotlivých výkresoch označená u vodičov v kábli. 

PREPOJENIE VODIČOV V SPOJI 

Monitorovacie vodiče Cu prierezu 1,5 mm2, sú spájané lisovacími spojkami. Pre 
zníženie prechodového odporu spoja sa doporučuje lisovaný spoj ešte preletovať 
pájkou. Vodiče je nutné riadne upevniť do dištančného držiaka upevneného na nosnú 
rúru (viď priložený obrazový návod). 
Pokiaľ sa vodiče spájajú v spoji pre klzné systémy t.j. nad dvojvrstvovými zámkovými 
segmentmi, postupuje sa nasledovne: 
- vodiče sa spoja lisovacími spojkami ako je uvedené vyššie
- v mieste pod vodičom sa do PUR peny v segmente vyreže úzka drážka
- vodiče sa fixujú priamo do drážky v PUR pene (dištančný držiak sa nepoužíva)

V niektorých prípadoch nie sú z PUR peny vyvedené neizolované Cu vodiče, ale 
dvojžilový kábel typu “CSS 2A x 1,5 ”. Tento spôsob je použitý v prípadoch 
komponentov napríklad pevných bodov, kompenzátorov ale i oblúkov ak by z hľadiska 
vnútornej konštrukcie prvku hrozilo skratovanie na médionosnú rúru alebo vonkajší 
SPIRO plášť. Vodiče kábla spájame lisovaním rovnako ako neizolovaný Cu drôt. 
V dĺžke spoja sa odstráni vonkajší plášť kábla, vodiče sa zbavia izolácie v dĺžke 
potrebnej na zalisovanie – cca 10 mm. Do dištančného držiaka sa zasúva vodič aj s 
izoláciou. Ostatné zásady sú rovnaké ako pri neizolovanom Cu vodiči (viď priložený 
obrazový návod).  

Upozornenie: 

Pri pripojovaní kábla je potrebné meraním identifikovať jednotlivé vodiče tak, aby sa 
zachovalo trasovanie monitorovacích vodičov v zmysle „ĽAVÁ MONITOROVACIA 
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VETVA“, resp. „PRAVÁ MONITOROVACIA VETVA“ , tzn. ak sme vodič pred 
komponentom a spojkou považovali za „ľavý“ má byť „ľavý“ aj za komponentom 
a spojkou. 

PREPOJENIE VODIČOV V JEDNORÁZOVOM KOMPENZÁTORE. 

Doizolovanie jednorázového kompenzátora je analogické ako pri spojke. Z toho 
vyplýva aj zapojenie vodičov monitorovacieho systému. Po naštartovaní trasy a 
zavarení kompenzátora do konečnej polohy je potrebné: 
- urobiť premeranie vodičov ako v spojke ( na okruh a skrat)
- prepojiť vodiče z jednej a druhej strany kompenzátora káblom CSS 2A x 1,5 ( je

súčasťou dodávky). Pozor na prekríženie vodičov !
- fixovanie vodičov do dištančného držiaka
- fixovanie kábla CSS 2A x 1,5 o obal kompenzátora páskou PP SHOPPING
- doizolovanie kompenzátora

VYVEDENIE VODIČOV NA KONCI RÚRY 

Pri použití koncovej objímky montovanej na stavbe (zmrašťovacia manžeta) je treba 
venovať zvýšenú pozornosť Cu vodičom, aby nedošlo ku skratu monitorovacích 
vodičov medzi sebou.  

Na každý vodič je treba pred navlečením koncovej objímky natiahnuť silikónovú (Si) 
ochrannú bužírku primeranej dĺžky tak, aby jeden jej koniec ostal pod koncovou 
objímkou a druhý vchádzal do prepojovacej krabice. 

Pri použití koncovej objímky montovanej na stavbe (prefabrikovanej v PIPECO) sa 
na Cu vodiče pripája lisovacími spojkami kábel CSS 2A x 1,5 ktorý sa vyvedie cez 
otvor v koncovej objímke. 

 V mieste ukončenia potrubia, za koncovou objímkou, je potrebné navariť na kovovú 
časť potrubia prívodu aj spiatočky uholník (je dodávaný spolu s krabicami ACIDUR). 
Uholník je treba orientovať tak, aby po namontovaní krabice ACIDUR bol prístup do 
nej čo najlepší. Na uholník  sa skrutkami pripevní prepojovacia krabica (viď priložený 
výkres). Cez stredný otvor v krabici sa pomocou skrutky M 5 a vodiča Cu 1,5 spojí 
vodivo rúra s uzemňovacou svorkou v krabici. Výkres montáže krabice ACIDUR je 
súčasťou tejto dokumentácie. 

V prípade plastového potrubia (rozvod TÚV) sa prepojovacia krabica umiestňuje 
v blízkosti vývodu rúry na stenu, táto vzdialenosť by nemala byť väčšia ako 2 m. Na 
uzemňovaciu svorku sa v tomto prípade zapája zástupný vodič, ktorý je vedený tesne 
pri plastovej rúre. Zástupný vodič je potrebné v jednom mieste spojiť s uzemnením 
alebo pospojovanou sústavou (napr. v kotolni) 

Brezno, november 2002 Vypracoval: Ing. Igor Zverko, CSc. 



 POKYNY PRE SPÁJANIE VODIČOV   
MONITOROVACIEHO SYSTÉMU STAVU IZOLÁCIE
 TYPU „NORDIC“ 

 Strana :  4   z   4 

 Spojenie medených (Cu) drôtov  v spojke 

Príprava drôtov na spojenie  Zalisovanie dutinky 

Obidva konce alarmových drôtov 
je potrebné skrátiť na takú dĺžku, 
aby sa dali časti obidvoch 
koncov ľahko vsunúť do lisovacej 
dutinky. Pri skracovaní drôtov je 
potrebné drôty priložiť k sebe a 
skrátiť ich tak, aby vyčnievali o 
dvojnásobok vzdialenosti dĺžky 
dutinky. 

Pred samotným spojením drôtu 
je nutné urobiť kontrolné 
meranie slučky pomocou 
montážneho meracieho prístroja. 
Pred meraním je potrebné  spojiť 
na začiatku potrubia oba drôty 
jednej rúry do skratu (vytvorenie 
uzatvorenej slučky).   

Konce drôtov sa vsunú do 
lisovacej dutinky tak, aby sa 
paralelne prekrývali a tak sa 
zalisujú lisovacími kliešťami 
v dvoch miestach. 

Test ťahom Uchytenie drôtov v spoji 
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 Po zalisovaní sa urobí test 
ťahom kolmo od lisovacej 
dutinky smerom k čelám koncov 
rúr. Nikdy sa nerobí test ťahom 
smerom do strán. 
Ak je spoj nevyhovujúci, opakuje 
sa lisovanie s novou dutinkou. 

Uchytenie drôtov o potrubie sa 
urobí tak, že sa o potrubie 
upevní pomocou izolačných 
dištančných držiakov a do jeho 
fixačných otvorov sa vložia 
jednotlivé drôty. Dištančný držiak 
sa umiestni tak, aby 
monitorovacie drôty nemali 
možnosť prísť do kontaktu 
s médionosnou rúrou. 

Lisovanie vodičov do dutinky 
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ODBERATEĽ:.....................................................................................Zák.č............................................... 

STAVBA:...........................................................................................  Trasa:............................................. 

Kladačský plán, č.v................................................................................... 

Poznámka: Pri meraní je slučka na konci sekcie spojená nakrátko 

Spoj č. 
Odpor slučky 
(vodič-vodič) 

Ohm 

Odpor slučky 
oproti rúre 

Mohm 
Spoj č. 

Odpor slučky 
(vodič-vodič) 

Ohm 

Odpor slučky 
oproti rúre 

Mohm 

Meranie vykonal: Podpis: Dátum: 



REGISTRAČNÉ ČÍSLO

OSVEDČENIA:

Zákazka číslo: Etapa:

Odberateľ:

Stavba: Časť:

Číslo Poznámka o prostredí

spoja: okolia plášťa Meno: Podpis:

Podpis:

Poznámky:

Číslo spoja - číslo spoja podľa zoznamu spojov tejto zákazky
Teplota v °C - teplota plášťa po ohriatí pred založením zmrašťovacej fólie (viď Návod na montáž)
Poznámka o prostredí - okolnosti vplývajúce na montáž, napr. počasie, stavebná pripravenosť a pod.
Po ukončení montáže zaslať kópiu tohto protokolu firme METALNET s.r.o.Mostárenská 9, 977 01 BREZNO

Meno zodpovedného 
pracovníka:

Dátum:

PROTOKOL
O VYHOTOVENÍ SPOJA

Teplota v ° C Montáž spoja vykonal
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Úvod 

Tuhý polyuretánový plast je výsledkom chemickej reakcie - adície alkoholov na izo-kyanáty, pričom sa vytvára 
uretán. Vo funkcii alkoholov sa používajú vysokomolekulové látky, ktoré obsahujú voľné hydroxylové skupiny, 
tzv. polyoly. V úlohe druhého monoméru väčšinou vystupujú diizo-kyanáty. 
Diizo-kyanáty na báze diizo-kyanátodifenylmatán (MDI) sú rozhodujúcou zložkou pri výrobe penových 
polyuretánov a elastomérov. Najčastejšie sa s nimi stretávame ako s mäkkými penami pre nábytkové 
čalúnenia a sedadlá automobilov, tvrdými penami pre izoláciu budov, v chladničkách a mrazničkách a tiež 
elastomérmi, určenými na povrchové úpravy, lepidlá, obuvnícke podrážky, nárazníky a volanty. Počiatky 
výroby polyuretánových pien boli založené na tom, že nadúvacie médium (CO2) vznikol v systéme ako produkt 
chemickej reakcie. Neskôr sa začali používať ako nadúvadlá nízkovrúce halogénové uhľovodíky-freóny. Dnes, 
keď sa dokázal ich škodlivý vplyv na ozónovú vrstvu, dochádza opäť k používaniu reakčných systémov, kde sa 
ako nadúvadlo používa opäť CO2, resp. sa používajú alternatívne nadúvadlá ako napr. zmes R 22 s R 142b 
alebo R 141b, resp. pentán. Okrem základných zložiek a nadúvadla  obsahuje reagujúci systém  katalyzátory, 
povrchovo-aktívne látky a iné aditíva, napr. stabilizátory. 
Bezpečnosť pri každodennej práci s reakčnými komponentmi ako aj s produktom sa dosiahne svedomitým 
dodržiavaním smerníc a osvedčených praktických postupov. Je dôležité, aby všetky osoby, podieľajúce sa na 
manipulácii s týmito látkami, boli v plnom rozsahu zaškolené a to ako pre normálnu prácu, tak aj pre prípady 
havárie. 

Zloženie používaných komponentov 

Komponent A - Polyol  
Je zmesou polyfunkčných alkoholov (obsahujú viac ako jednu hydroxilovú skupinu), katalyzátorov, povrchovo 
aktívnych látok, vzdúvadiel, sieťovadiel a stabilizátorov. 

Komponent B - izokyanát 
Je zmesou založenou na báze 4, 4, - metylén difenyl diizo-kyanát (MDI). 

Školenie pracovníkov 

Odborná spôsobilosť pracovníkov pri skladovaní a výrobe  tvrdej PUR-peny sa zabezpečuje v zmysle 
Vládneho nariadenia SSR č. 206/1988 o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu  s platnosťou od 
19.10.1988. 
Pracovníci zaobchádzajúci s jedmi alebo žieravinami musia poznať povahu a účinky látok alebo prípravkov, 
s ktorými majú zaobchádzať, spôsoby zaobchádzania s nimi, ochranné opatrenia, ktoré treba dodržiavať 
a zásady prvej pomoci. Organizácia je povinná zaistiť, aby pracovníci boli s touto problematikou oboznámení 
pred začatím práce a aby ich znalosti boli trvalo doplňované a najmenej raz za rok preverované. 
O oboznámení a preverovaní znalostí robí organizácia zápis. 

Bezpečnosť a hygiena pri práci 

Prácu s komponentmi môžu vykonávať iba osoby odborne spôsobilé na prácu s komponentmi, čo sa 
preukazuje zápisom o ich zaškolení.  

Opatrenia, ktoré sa musia dodržiavať a zabezpečovať: 
- zákaz konzumácie poživatín, pitia tekutín a zákaz skladovania potravín a nápojov na pracovisku
- po ukončení práce a pred jedlom je pracovník povinný umyť si ruky mydlom  pod tečúcou vodou, pre

regeneráciu pokožky použiť ochrannú masť “Indulona A 64”
- zákaz fajčenia a manipulácie s ohňom
- zákaz vylievania komponentov alebo ich zriedených roztokov do kanalizácie
- pri poskytovaní prvej pomoci postihnutým osobám použiť prostriedky prvej pomoci. Pomoc poskytnúť

podľa návodu. (Viď samostatnú časť - prvá pomoc.)
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- pracovný odev znečistený pri manipulácii s komponentmi ihneď vyzliecť
- pracovníci sú povinní používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky.

(Viď samostatnú   časť - používanie OOPP.)

Zdravotnícka starostlivosť 

Skladujeme a pre výrobu tvrdej PUR-peny používame komponenty: 
A - polyol 
B - izo-kyanát, ktoré svojim zložením patria medzi látky zdraviu škodlivé, najmä izo-kyanát. 

Komponent A - polyol 
Problémy po inhalovaní pár sú charakterizované kašľaním, skráteným dychom, alebo tiesnivým pocitom 
v oblasti hrudníka. Kontakt s pokožkou môže mať za následok vytvorenie vyrážok, alebo iné podráždenie. 
Podobný účinok má na oči a sliznicu (ústa, nos). 

Komponent B - izo-kyanát 
Hlavné nebezpečie vzniká pri vdychovaní izo-kyanátu vo forme výparov, aerosolov alebo prachu. 
Najpravdepodobnejšie prípady takéhoto nebezpečia vznikajú ak sú materiály ohrievané, rozprašované alebo 
sú používané v uzavretom nevetranom priestore, prípadne vtedy, ak nie sú dodržiavané správne postupy 
manipulácie. Výpary, aerosoly alebo prach môžu pôsobiť dráždivo na primárne dýchacie orgány. V miernych 
prípadoch môže postihnutá osoba pociťovať určité podráždenie očí, nosa a hrdla, pričom pravdepodobne 
v kombinácii s pocitom sucha v hrdle. Vo vážnejších prípadoch môžu osoby trpieť akútnym podráždením pľúc 
a ťažkosťami pri dýchaní. Osoby, u ktorých sa vyvinula citlivosť voči izo-kyanátu, môžu pociťovať 
dýchavičnosť, pocit zvierania hrudníka a krátkodychosť. Symptómy podráždenia a scitlivenia môžu prichádzať 
aj s niekoľko hodinovým oneskorením po expozícii. Symptómom scitlivenia môže byť aj nočný kašeľ. 
Izo-kyanát v kvapalnej forme pôsobí dráždivo na oči a spôsobuje slzenie a nepríjemné pocity. Podráždenie 
môže byť takisto dôsledkom expozície úrovniam koncentrácie výparov, podstatne prekračujúcim dovolené 
medze expozície. Priamy kontakt s pokožkou môže spôsobiť malé až mierne  podráždenie pokožky, 
a v zriedkavých prípadoch aj dermititídu. Takisto sa môže prejaviť dočasné zhnednutie kože. 

Prácu zo zdravotného hľadiska nemôžu vykonávať: 
- mladiství (do 18 rokov)
- tehotné ženy a matky, ktoré dojčia
- osoby so slabým zrakom alebo s jedným činným okom
- osoby s chronickými nosnými onemocneniami
- osoby s krčnými, pľúcnymi a astmatickými záchvatmi
- osoby s asthmoidnou bronchitídou alebo inými známkami alergie
- osoby so zníženým intelektom alebo alkoholici
- osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu používať OOPP.

V prípade postriekania komponentmi, potiažach pri dýchaní a nevoľnosti pôsobením pár, resp. náhodnom 
požití komponentov, je potrebné bezpodmienečne poskytnúť lekárske ošetrenie. (Viď samostatná časť - prvá 
pomoc.) 

Osobné ochranné pracovné prostriedky 

Každý pracovník pracujúci s komponentmi pre výrobu PUR-peny musí byť riadne ustrojený a používať 
nasledovné OOPP: 

- ochranný oblek
- rukavice kožené typu 0334 alebo 1634
- rukavice gumené - 300 mm
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- pracovná obuv - baganče bez oceľovej špice
- prikrývka hlavy - čiapka so šiltom
- celohlavový ochranný štít z plexiskla

Poskytovanie prvej pomoci 

Skrinka prvej pomoci musí obsahovať: 
- sterilné obväzy
- tampóny
- bórovú vodu
- buničitú vatu
- kvalitné jemné mydlo
- denaturovaný gáfrový etanol
- 10 %-ný roztok čpavku
- 0,3 %-ný roztok chloridu sodného
- jedlý olej (vymieňať každé dva mesiace)
- očné preplachovacie sklíčko (kvapadlo)
- nožnice
- pinzetu
- leukoplast

Izo-kyanát 
Nadmerná expozícia: 
- postihnutá osoba sa musí presunúť, alebo byť presunutá, mimo dosah nebezpečia ďalšej expozície a tu
uložená do pohodlnej polohy. Okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Kontakt s kožou: 
- postriekané miesto  očistiť buničitou vatou a denaturovaným gáfrovým etanolom. Potom zasiahnuté miesto
umyť tečúcou vodou a jemným mydlom  a opláchnuť 10 % čpavkovým roztokom a opätovne pod tečúcou
vodou dokonale umyť.

Kontakt so sliznicou (ústa a nos): 
- postihnuté miesto opláchnuť 0,3 % roztokom chloridu sodného alebo tečúcou vodou, ošetriť tampónom
namočeným v jedlom oleji a ešte raz opláchnuť horemenovaným roztokom. Potom je potrebné ihneď
poskytnúť lekárske ošetrenie. (Zásoba jedlého oleja sa musí každé dva mesiace obnovovať).

- v prípade, ak hrozí potenciálne nebezpečie prítomnosti výparov vo vzduchu, musí byť zakázané fajčenie
personálu.

Vstreknutie do očí: 
- okamžite vypláchnuť oči s 0,3 % roztokom chloridu sodného alebo tečúcou vodou pri roztvorených viečkach.
Potom ihneď nakvapkať  stolový olej. So sprevádzajúcou osobou ihneď vyhľadať lekárske ošetrenie.

Požitie: 
- postihnutá osoba má byť v kľude a odpočívať. Okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Polyol 

Kontakt s kožou: 
- zasiahnuté miesto umyť  jemným mydlom a tečúcou vodou. Ak sa objavia vyrážky, alebo iné podráždenie,
navštíviť lekára.

Kontakt so sliznicou (ústa a nos): 
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- vymyť vodou. V prípade potreby zavolať lekársku pomoc.
Vstreknutie do očí:
- okamžite vypláchnuť oči vodou. Ak podráždenie zotrváva, poskytnúť lekársku pomoc.

Pri nadýchaní: 
- preniesť na čerstvý vzduch. V prípade potreby zaistiť lekársku pomoc.

Požitie: 
- nevyvolávať zvracanie. Postihnutá osoba má byť v kľude a odpočívať. Okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Opatrenia pri požiaroch 

Polyoly sú viskózne kvapaliny s veľmi nízkym tlakom nasýtených pár. Je to horľavina III. triedy horľavosti. 
Izo-kyanáty sú viskózne kvapalné látky s nízkym tlakom nasýtených pár. 
Všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na likvidácii požiarov, musia používať kompletnú havarijnú výstroj, vrátane 
dýchacích prístrojov s nútenou cirkuláciou vzduchu. 
Pri požiaroch surovín pre polyuretány sa musí pristúpiť k okamžitej likvidácii požiaru a privolať požiarnu 
pohotovosť. Pre likvidáciu požiaru použiť suchý hasiaci prístroj chemický práškový, s oxidom uhličitým, penový 
alebo vodný. Ak nie je k dispozícii iný hasiaci prístroj, môže sa použiť aj voda vo výdatnom množstve. 

Skladovanie komponentov PUR peny 

Reaktívnosť komponentov a doba tuhnutia PUR peny závisí od teploty. Preto sa pena na doizolovanie spojov 
dodáva v dvoch modifikáciách (letnej a zimnej), čím sa zaručí jej správna homogenita a kvalita. Modifikácia 
PUR peny je zreteľne označená na obale zložiek. Jednotlivé modifikácie je nutné použiť len v rozmedzí teplôt, 
pre ktoré sú určené. Správna skladovacia teplota pre komponenty vytvárajúce PUR-penu na doizolovanie 
spojov je 20 až 24 °C. 

Skladovanie spojovacieho materiálu 

Príslušenstvo spojok, ktoré je zabalené v osobitnej bedni je potrebné skladovať v uzatvorených priestoroch až 
do okamihu montáže. Segmenty z PUR peny, zmrašťovacie fólie, PE presuvky a iný spojovací materiál je 
potrebné skladovať v suchom a bezprašnom prostredí. Naviac PE presuvky a zmraštitelné PE presuvky je 
nutné skladovať vo vertikálnej polohe, aby sa nezdeformovali. Je treba dávať pozor, aby sa biela ochranná 
fólia, ktorá pokrýva PE zmraštiteľné presuvky nepoškodila. Zmrašťovacia fólia a adhézne pásy musia byť 
skladované voľne bez zaťaženia inými predmetmi aby nedošlo k ich deformácii. Všetok spojovací materiál je 
treba skladovať v uzavretých skladoch, kde skladovacia teplota neprevýši hodnotu 30 °C. 

Balenie zložiek PUR-peny 

Pre zabezpečenie kvalitnej izolácie spoja sa používa dvojzložková bezfreónová PUR pena, ktorá je presne 
dávkovaná u výrobcu do fliaš z umelej hmoty, ktoré sú označené štítkami. 

Na týchto štítkoch je presne uvedené : 

 o aký druh zložky ide (ISO-zložka A, POLY-zložka B ),

 číslo náplne, ktoré je tiež uvedené na identifikačnom štítku rúry alebo
tvarovky

 hmotnosť náplne

 dátum vyskladnenia
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Tieto náplne sú balené do tepelne izolovaných kartónov, 
na ktorých sú údaje o balenom druhu zložky, čísla náplní, 
množstvo a podmienky skladovania. 

Manipulácia s materiálom PUR-peny počas montáže spojov 

Je potrebné použiť len modifikáciu peny vhodnú pre montážnu teplotu. Aby sa dosiahla vysoká kvalita spoja, 
treba dodržať tieto zásady: 

 Správne dávkovanie zmesi zložiek peny do priestoru vypeňovania spoja, ktoré sa zabezpečí
porovnaním čísel na identifikačných štítkoch predizolovaných rúr a tvaroviek s číslami jednotlivých
zložiek POLY, ISO. Tieto tri čísla musia byť rovnaké.

 Po vliatí náplne zložky POLY do náplne zložky ISO vytvoriť dostatočne homogénnu zmes obidvoch
zložiek mixovaním v obale po dobu minimálne 15 sekúnd. Doba mixovania nesmie prekročiť 30 sekúnd,
pretože po tejto dobe začína reakcia medzi zložkami a je nutné zmes z obalu vytlačiť do priestoru spoja.

UPOZORNENIE : Po mixovacom čase je nutné uzáver obalu uvoľniť a odstrániť, pretože veľkým nárastom 
objemu peny by mohlo nastať roztrhnutie obalu, únik zmesi do okolitého priestoru a ohrozenie zdravia 
montážneho pracovníka.  

 Zložky peny POLY a ISO musia mať správnu mixovaciu teplotu, ktorá je uvedená na obale.

 Vlhkosť sa z miesta spoja musí odstrániť.

 Ak klesne vonkajšia teplota pri montáži pod 10°C, musí sa priestor spoja vyhriať aspoň na uvedenú
teplotu.

 Vypeňovacie otvory doizolovať až 1 hodinu po vypenení spoja.

 Zložky peny sú balené v tepelne izolovaných krabiciach, ktoré zabezpečujú správnu teplotu mixovania
zložiek na montáži aj v nepriaznivých teplotných podmienkach. Preto je potrebné po vybratí určitého
množstva fliaš z obalov ihneď ich znovu uzavrieť.




