
16 InCor - PP korugovaný kanalizační systém

8. Postup spojování a pokládky
8.1 Spojování
Potrubí InCor® je spojováno pomocí hrdel s pryžovým 

těsněním nebo dvouhrdlých spojek, kdy pryžové těsnění 

je nasazeno do poslední mezery mezi vlnami na hladkém 

konci potrubí.

Pokyny před montáží potrubí a tvarovek InCor®:

1. přestože je potrubí InCor® odolné při nízkých 

teplotách, nedoporučujeme jeho pokládku pod -20 °C

2. potrubí do výkopu nevhazujte, používejte prostředky 

pro manipulaci – viz kap. 6.

3. před použitím potrubí nebo jeho částí se přesvědčte, 

zda nejsou poškozeny

4. konec potrubí, hlavně hrdlo a těsnění očistěte od 

prachu a nečistot. Je-li to nutné, sejměte nasazené 

těsnění a znovu jej nasaďte.

5. změřte hloubku hrdel a označte na potrubí 

konečnou hloubku zasunutí

6. pryžové těsnění potřete vazelínou – je zakázáno 

používat olejů nebo tuků, které škodí pryži

7. potrubí zasuneme do hrdla po označenou hloubku 

- k tomu lze použít náležité prostředky (stahováky, 

ráčny, páčidla apod). Dbáme na nebezpečí poškození 

konce potrubí.

8. k zasunování potrubí je zakázáno používat kovových 

nářadí a zatloukání, dřík potrubí musí být chráněn 

dřevěnou deskou (hranolem).

9. potrubí lze krátit na potřebnou délku jemnozrnou 

pilkou nebo rozbrušovačkou. Řez je nutno vést kolmo 

k potrubí a to v mezeře mezi vlnami. Řez je nutno 

očistit od otřepů. Po nasazení pryžového těsnění lze  

použít také krátké odřezky potrubí bez hrdla.

10. tvarovky se mohou spojovat s potrubím stejně jako 

potrubí mezi sebou, je nutno dbát opatrnosti při 

spojování segmentovaných dílů – tlak na tvarovku 

má být v ose potrubí.

11. potrubí InCor® může být spojováno s plastovými 

šachtami. Pokud je šachta osazena hrdlem, použijte 

přechodku na PVC potrubí, na hladký konec šachty 

pak použijte dvouhrdlou spojku.

12. pro připojení potrubí k šachtám betonovým použijte 

šachtovou vložku nebo navrtávací hrdlo.

13. pro případy připojení připojovacího potrubí ke 

stávajícímu řadu InCor® použijte spojku „in-situ“.

1. očištění potrubí 

a těsnění

4. zasunutí potrubí 

(tvarovky) do hrdla 

po označení

2. označení 

hloubky zasunutí

5. při zasunování 

chraňte dřík 

potrubí dřevěným 

hranolem

3. potření 

těsnícího kroužku 

a  vnitřní plochy 

hrdla vazelínou

6. správně 

nasazený těsnící 

kroužek (do 

poslední mezery 

mezi vlnami)
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