
TENAX grupa, TENAPORS SIA
Spodrības iela 1, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, Latvija
Tālr. + 371 63720901, + 371 63707158; fakss + 371 63724371
E-pasts: tenapors@tenax.lv
www.tenapors.lv; www.tenax.lv 20

12
/2

01
2

Nr
. 1

TENAPORS T

Putu polistirola čaulas 
cauruļvadu siltumizolācijai

Vispārējs apraksts

TENAPORS T ir čaulas formas putu polistirola 
siltumizolācijas materiāls bez pārklājuma, kas paredzēts 
dažāda veida cauruļvadu izolācijai.
TENAPORS T čaulas veidotas no 1200 mm gariem 
segmentu pāriem, kas savā starpā savienojas ar 
rievsavienojumu, kas garantē vieglu un drošu čaulu 
uzstādīšanu un ekspluatāciju. Liela diametra cauruļvadu 
izolēšanai čaulas ir no trim vai vairāk segmentiem.

GalVenās īpašības

• Pilnīgs hermētiskums 
(siltumizolācijā neiekļūst ūdens tvaiki)

• Ātra maģistrālo cauruļvadu siltumizolācijas ierīkošana
• Ilgs kalpošanas laiks (50 gadi)
• Cauruļvadu apkalpošanas izdevumu samazinājumus 

ekspluatācijas laikā
• Zems siltumvadītspējas koeficients
• Maza materiāla ūdensuzsūce – izolācija nesamirkst un 

nesabrūk mitruma iedarbības rezultātā
• Siltumtehniskās īpašības laika gaitā nepasliktinās
• Siltumizolācijas čaulu montāžas darbu veikšanai nav 

nepieciešama augsta strādājošo kvalifikācija un šos 
darbus arī individuālie būvētāji var veikt pašu spēkiem

• Piedāvājam cauruļvadu siltumizolāciju plašam 
cauruļvadu standarta diametru klāstam ar dažādu 
siltumizolācijas slāņa biezumu. Vajadzības gadījumā 
pēc speciāla pasūtījuma varam izgatavot arī 
siltumizolācijas čaulas nestandarta cauruļvadu 
diametriem ar jebkuru siltumizolācijas slāņa biezumu

• Ekoloģiski tīrs materiāls
• Var krāsot ar akrilkrāsām (piem., kā atšķirības zīmi 

siltajam un aukstajam ūdenim)

tehniskie dati

Siltumvadītspējas koeficents λ = 0,036 W/mK,
Higroskopiskums <5 tilpuma %

TENAPORS T produkcijas izmēru specifikācija
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Pēc individuāla pasūtījuma iespējams izgatavot jebkura 
biezuma un diametra čaulas.

tenapors t produkcijas apzīmējums

Produkcijas 
nosaukums

Čaulas 
iekšējais 
diametrs, 
mm

Siltumizolācijas 
biezums, mm

TENAPORS T 35 – 30 35 30
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montāža

TENAPORS T čaulu montāžas process ir ļoti vienkāršs. 
Attiecīgā izmēra čaulu segmentu pārus apliek caurulei 
ar 10–20 cm lielu savstarpējo nobīdi un vienā, divās 
vietās sastiprina ar armējošo līmlenti. Nepieciešamības 
gadījumā čaulas var nosegt arī ar PPS vai PVH pārklājuma 
materiālu. Kā arī čaulas var krāsot ar akrila krāsām, lateksa 
jeb ūdens emulsijas krāsām (piem., kā atšķirības zīmi 
siltajam un aukstajam ūdenim).

pielietojums

Siltā un aukstā ūdens, centrālapkures, kanalizācijas 
notekūdeņu, ventilācijas u.c. cauruļvadu izolācijai 
(pagrabos, bēniņos, gruntī), kā arī virszemes un 
pazemes maģistrālo cauruļvadu izolācijai. Putupolistirola 
siltumizolācijas čaulu darba diapazons ir no – 80 līdz 
+ 80 °C, līdz ar to, TENAPORS T var izmantot gan karstā 
ūdens cauruļvadu izolācijai, gan arī aukstā ūdens 
cauruļvadu izolācijai pret aizsalšanu gruntīs.

TENAPORS T

Putu polistirola čaulas 
cauruļvadu siltumizolācijai

tenapors t pielietojuma piemēri

min. 100 mm


