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ZNISZCZONE USZCZELNIENIA

Odnotowujemy coraz więcej reklamacji zgłaszanych 
podczas wykonywania połączeń rurowych oraz ich 
montażu, na skutek użycia niewłaściwych elementów. 
Mowa o stosowaniu niewłaściwych środków poślizgo-
wych, niedostosowanych do określonych uszczelek oraz 
materiału, z jakiego jest wykonana ich powierzchnia 
zewnętrzna. Połączenie rur i elementów studzienek sta-
nowi zamknięty w sobie i bardzo ważny dla kanału układ. 
I jako taki należy je też traktować! Stosowanie środków 
poślizgowych, które nie zostały przez nas sprawdzone, 
powoduje zmiany w tym układzie i może prowadzić 
do utraty decydujących właściwości. Dlatego firma DS 
Dichtungstechnik GmbH chciałaby zwrócić Państwa 
uwagę na kilka bardzo ważnych okoliczności:

Do uzyskania szczelnego złącza nie wystarczy prawidłowe 
połączenie za pomocą odpowiedniej uszczelki. Równie 
ważne jest stosowanie podczas montażu właściwych 
środków pomocniczych. Na rynku dostępne są środki 
poślizgowe z dużą zawartością związków wodoru. 
Zawarte związki wodoru powodują silne pęcznienie 
uszczelki, nie ulegają biodegradacji i stanowią zagrożenie 
dla środowiska naturalnego. Pęcznienie, związane z 
blisko 50% zwiększeniem objętości uszczelki, prowadzi 
do zniszczenia uszczelnień. Decydujące właściwości 
fizykochemiczne uszczelek elastomerowych jak twardość 
Shore’a, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy 
zerwaniu, ulegają przy tym zmniejszeniu w niektórych 
wypadkach nawet o połowę (istnieje na to świadectwo z 
badania przez instytut MPA NRW!). 

W przypadku zastosowania środka poślizgowego o 
dużej zawartości związków wodoru, połączenie rur lub 
elementów studzienek, najpóźniej po 14 dniach, ulega 
zniszczeniu. Uszczelka, uszkodzona wskutek takiego mon-
tażu, nie spełnia już pod żadnym względem obowiązującej 
dla uszczelek elastomerowych normy DIN EN 681-1 
ani zaleceń normy DIN EN 1916, dotyczącej trwałości 
połączenia rurowego.

Zniszczona uszczelka w żaden sposób nie gwarantuje już 
szczelności. Skutkiem tego jest nieszczelny system kanału. 
Nowe rury należy naprawić lub ułożyć na nowo. 

Środek poślizgowy opracowany i oferowany przez DS 
Dichtungstechnik jest wynikiem wielu lat badań i  
praktycznych doświadczeń. Dzięki specjalnemu składowi, 
środek DS Gleitmittel jest precyzyjnie dostosowany do 
potrzeb montażu rur betonowych  i żelbetowych. Oprócz 
zalety, jaką jest optymalny poślizg podczas montażu, 
środek poślizgowy DS Gleitmittel ulega również biode-
gradacji. Stosownie do wymogu zawartego w normie  DIN 
EN 681-1 punkt 4.1.1 nie ma on żadnego wpływu na  
trwałość uszczelnienia..

Dlatego prosimy o zrozumienie, że gwarancji na nasze 
materiały uszczelniające możemy udzielić tylko wtedy, jeśli 
uszczelki były montowane ze środkiem poślizgowym DS 
Gleitmittel.
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