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Uniwersalne osłony termokurczliwe przeznaczone m.in.
do mechanicznego zabezpieczenia powierzchni drągów
przeszkód w sportach jeździeckich. 
 

Zapewniają wytrzymałą ochronę przed wilgocią i pyłem.
Przyjmują kształt drąga, na którym są obkurczane, tworząc
szczelnie przylegającą warstwę o charakterze izolacyjnym od
warunków atmosferycznych, antykorozyjną oraz dekoracyjną.
Łatwo poddają się malowaniu.

OSŁONY
TERMOKURCZLIWE

NA DRĄGI
PRZESZKÓD

WYTRZYMAŁE
I FUNKCJONALNE

Łatwy i szybki montaż

Możliwość malowania

Odporne na uszkodzenia
i promienie UV

Zachowują naturalny 
dzwięk podczas upadania 

Bezpieczne dla konia
i jeźdzca

Zobacz o nas
na stronie www
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 Osłony termokurczliwe obkurcza się za pomocą dmuchaw na gorące powietrze,
palników na gaz propan-butan (łagodny, żółty płomień) lub innych źródeł ciepła,
zdolnych ogrzać osłonę powyżej +120°C.
 Nasunąć osłonę na powierzchnię drąga.
 Ustawić temperaturę dmuchawy lub płomienia pomiędzy +120 a +200°C.
Temperatura obkurczania nie powinna przekraczać +200°C - może nastąpić
przegrzanie materiału, z którego wykonana jest osłona termokurczliwa.
 Obkurczanie rozpocząć od środka. Ogrzewać dookoła, starając się uzyskać
równomierny skurcz osłony. Środkowa część osłony musi obkurczyć się i ściśle
przylgnąć do powierzchni drąga.
 Obkurczać osłonę kierując się od środka ku końcom. Osłonę podgrzewać
równomiernie, cały czas poruszając źródłem ciepła po jej powierzchni, aby nie
spowodować miejscowych przegrzań. Prawidłowo obkurczona osłona powinna
być gładka, bez wybrzuszeń karbów.
 Pozostawić powleczony drąg z osłoną do całkowitego ostygnięcia.

INFORMACJE O MONTAŻU
 
Montaż osłon termokurczliwych na drągi jest szybki i łatwy. Aby osiągnąć trwałą
oraz skuteczną ochronę należy stosować się do poniższych zasad:
 
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Średnica osłony przed obkurczeniem 102 mm,
po obkurczeniu 51 mm
Zakres pracy w temperaturach od 

Współczynnik skurczu 2:1
Minimalna temperatura obkurczania +115°C
Kolory: biały i czarny
Odporne na promienie UV
Zgodne z REACH, RoHS

Informacje techniczne:
 

     -55 do +125°C
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2:1
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ŁATWE W TRANSPORCIE 
 

Osłony termokurczliwe nawijane są bez powietrza na
szpule. Długość rury na szpuli wynosi 25 m. Na życzenie
Klienta istnieje możliwość wykonania rur o innych kolorach
niż czarny i biały oraz o niestandardowych długościach
(cięte na odcinki).

DOSKONALE NADAJĄ SIĘ DO MALOWANIA
 

Osłony termokurczliwe na drągi do przeszkód można
wykończyć wedle uznania za pomocą technik malarskich
lub lakierowania.

WŁAŚCIWOŚCI

OSŁONY
TERMOKURCZLIWE
NA DRĄGI PRZESZKÓD
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