
Materiaali ja liittimet
SBR+NR ( luonnonkumi + synteettinen kumi )
kumiseos. Tulpan rakennetta vahvistavat
korkealujuuksiset kudokset ja vahvikekankaat,
jotka on laminoitu kerrosten väliin.

Putkitulpassa on paineilmaliitin (DN 7.2) ja
kiinnityslenkki vetonarulle. Raskaammissa
putkitulpissa on kaksi kiinnityslenkkiä.

Käyttökohteita
Putkitulpat on tarkoitettu putkilinjojen
tukkimiseen väliaikaisesti. Tulppia käytetään
yleisesti maa- ja vesirakentamisessa
hallitsemaan asennettavien tai huollettavien
putkien virtausta. Tulpilla pystytään pitämään
uudet putkilinjat puhtaana työaikana ja
vastaavasti estämään esimerkiksi
huollettavasta putkesta veden valuminen
kaivantoon tai työalueelle rakennukseen.

P U T K I T U L P A T

K Ä Y T T Ö O H J E

Tulpan täyttö ja venyvyys
Täyttöön sopii painemittarilla varustettu
kompressori tai manuaalinen pumppu. Pienet 
tulpat (koot 35-200mm) voi täyttää myös
manuaalisella pumpulla tai akkukäyttöisellä
renkaantäyttölaitteella. Tätä suuremmille 
tulpille suositellaan painemittarilla varustettua
kompressoria. Kompressorissa on suotavaa 
käyttää paineerajoitinta. 

Tulppa on täytettävä hitaasti. Älä ylitä sallittua
enimmäistäyttöpainetta. Jos täytät tulppaa
kompressorilla on suositeltavaa käyttää pai-
neenrajoitinta. Täyttölaitteessa on oltava aina
painemittari.

Putkitulpat on testattu 1,3 kertaa suurinta työ-
painetta korkeammalla paineella. Tulpilla on
erittäin korkea kestokyky rikkoutumista vastaan.
Putkitulpat saavuttavat hyvän pidon ja kitkan
viemäriputken seinää vasten jo hyvin matalalla
työpaineella. Putkitulppien käyttölämpötila 
on -30…+70 °C.

MAX
TÄYTTÖPAINEET

-30…+70 °C

KÄYTTÖ-
LÄMPÖTILA

0,6-10 Bar 1-6 Bar

MAX
TAKAPAINEET 35-2800 mm

Tarkasta tuotekohtainen täyttö- ja takapaine tulpan
yläosaan painetusta tekstistä. Tiedot löytyvät myös
tuotekohtaisilta nettisivuilta: painetec.com 

https://painetec.com/tuote-osasto/padotuskalusto/putkitulpat/
https://painetec.com/tuote-osasto/padotuskalusto/putkitulpat/


P U T K I T U L P A T

Tulpan asennus putkeen
Varmista, että putkessa ei ole teräviä pintoja.
Putkitulppa voi puhjeta, jos se täytetään esim.
rikkoutunutta putkea vasten. Varmista, että putki
on puhdas ennen tulpan asentamista. Putken
liukas sisäpinta voi aiheuttaa vaaratilanteen. 

Koko tulppa täytyy asentaa putkeen - älä jätä
osaa tulpasta putken ulkopuolelle. Jos putken
pää jää siihen kohtaan jossa tulppa osuu putken
seinämään, voi putken pään reuna aiheuttaa
tulpan rikkoutumisen. Älä asenna tulppaa putkien
risteyskohtaan. 

Tue tulppa aina niin, että se ei pääse liikkumaan
putkessa.

Varmista, että tulpan pituussuuntainen akseli ja
putken pituussuuntainen akseli ovat samaan
suuntaan. Vinottain putkeen asetettu tulppa ei
välttämättä pidä annetuilla raja-arvoilla tai
tulppa voi vaurioitua. 

Tulpan paineistaminen
Paineista tulppa vain silloin, kun se on asennettu
putkeen. 

Älä koskaan ylitä tulpan suurinta sallittua
täyttöpainetta!

Käyttötarkoitukseen sopivan 
tulpan valinta
Valitse tulppa siten, että se kestää
työpaineen. Tulppa kannattaa valita
ensisijaisesti niin, että putkeen asennetaan
mahdollisimman suuri tulppa, tällöin
tartuntapinta-ala on suurempi ja tulppa
muodostaa paremman kitkan putkea vasten.
Käytettäessä suurempaa tulppaa putkessa,
voidaan myös täyttöpaine jättää
matalammaksi. Matalammalla työpaineella
tulpan kestävyys esim. terävää kappaletta
vasten on parempi. 

Henkilökohtaiset suojavarusteet
Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita
tulppaa käytettäessä. Putkitulppa on
ilmatäytteinen ja sen sisällä on painetta.
Tulppa voi aiheuttaa vaaraa puhjetessaan.

Lisävarusteet
Putkitulpille on saatavana suojakuoria.
Suojakuori on valmistettu vahvikekankaasta
ja kumikerroksista. Suojakuori vahvistaa
tulpan rakennetta ja suojaa puhkeamiselta.
Suojakuorta suositellaan huoltotöissä, joissa
putken sisäpinta ei ole tasainen, vaan
esimerkiksi karkea betoniputki.

K Ä Y T T Ö O H J E

HUOM! TÄRKEÄÄ TIETOA PUTKITULPPIEN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ.

LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN TULPAN KÄYTTÖÄ:


