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MX-Flex eelisoleeritud torusüsteemid on mõeldud maasse paigaldamiseks 

1. Transport ja ladustamine 

MX-FLEX eelisoleeritud torude ja liitmike transportimisel ja ladustamisel kaitske toodet teravate 

esemete eest. Rulle peab ladustama horisontaalasendis. Torurulle ja jaotuskaeve võib hoida 

väljas, muid süsteemi kuuluvaid detaile tuleb hoida siseruumides. 

Koorma mahalaadimisel ei tohi rulle transpordivahendilt maha lükata ega maha kallutada, tuleb 

vältida kaitsekoore vigastusi. Eelisoleeritud torusüsteeme ei tohi lohistades teisaldada. Rulli 

teisaldamiseks võib kasutada näiteks tõsterihmu (soovitavalt 50 mm läbimõõduga nailon- või 

tekstiilrihmu). 

2. Paigaldus 

MX-Flex torusüsteeme ei ole soovitatav paigaldada alla -15 °C. 

Torusüsteemi paigaldatakse kera lahtikerimisel seestpoolt. 

Külma ilmaga on paigaldamine lihtsam juhul, kui rulli on hoiustatud enne töö alustamist soojas 

keskkonnas. Tööobjektil võib ka toru soojendada kasutades puhurit (max. 100 °C). Torude 

soojendamine lahtise tulega on RANGELT KEELATUD. 

Veendu, et toru väliskiht on vigastusteta. Väiksemad kriimustused tuleb alati katta näiteks 

kuumkahaneva lindiga. Suuremate vigastuse puhul võta ühendust maaletoojaga. 

3. Kaevamine 

MX-Flex eelisoleeritud torusüsteemile kaevu aluspõhjale tuleb enne paigaldamist asetada 

peeneteralist täitematerjali. Soovitavat on ka kraavi kuivendamine. 



Enne kaeviku täitmist tuleb teha torule surveproov. Peale õnnestunud surveproovi võib kaevu 

täita peeneteralise täitematerjaliga. Peeneteraline täitematerjali peab trassis täita nii, et toru 

oleks tihendatud. 

Pinnase tihendamist seadme abil võib teostada alles siis kui torude peal on vähemalt 0,3m täidet. 

Torude paigaldamiseks soovitatakse vähemalt 0,5m. Liikluseks kasutatavatele aladele tuleks 

asendada kaitsetoru või jagada koormust betoonplaatide abil.  

Meltexi eelisoleeritud torud tuleks paigaldada head ehitustava järgides ning Soome 

Ehitusinseneride Liidu RIL 77-2013:’’Pinnasesse 

ja vette paigaldatavad termoplasttorud’’ toruklassi ’’SN4’’ juhendile vastavalt (RIL 77-2013 on 

tõlgitud ja välja antud ET Infokeskuse AS ja Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi 

poolt). 

Soomekeelne paigaldusjuhend leheküljelt: www.meltex.fi. 

4. Hargmikkaevu paigaldus 
 

Tasandage kaeviku põhi liivaga ja tihendage. Vajadusel asetage tasanduskihi alla 

ankurdusplaat. 

MX-hargmikkaevud on korrektselt paigaldades vettpidavad. 

 

Kaevu tavaline kattekihi paksus on 0.5m. Kui kaevule ei avaldu otsest koormust, siis on ka 

lubatud 0.3m kattekiht. Ilma kaitseplaadita paigaldatud kaev 0.5m kattekihi all talub ajutist 

lühiajalist koormust 3 tonni (ülesõitev rasketehnika). Pikaajalist koormust talub kaev kuni 500 

kg (pargitud auto). Kui neid tingimusi ei suudeta korrektselt kaevule luua, siis võib kaevu 

kohale paigaldada betoonplaadi.  

Enne torude toomist hargmikkaevu tuleb kinnitada kummist otsakatted pingutusklambritega 

kaitseümbrise külge.  

Hargmikkaevu ümbruse täitmist alustage süvendi täitmisest, lükates ühenduskohtade alla 

liiva. Sulgege kaevu kaas, kuid pingutage poldid alles pärast õnnestunud surveproovi. 

 

 

 

 

 

 


