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Policy quality, environment, safety and health

The policy of Trelleborg Bakker BV is to design, produce and deliver rubber products which are in accordance 
with the customers’ requests, needs and expectations. The starting point of our policy is the Trelleborg Group 
policy statement ‘Code of Conduct’ on our website www.trelleborg.com. 

During the development of products and processes the environment, safety and health are integral to the 
process. Trelleborg Bakker BV is using an integrated management system which complies to international 
standards such as ISO 9001, ISO 14001 and SCC**.

Quality and Safety

Because quality and safety are one of the most important aspects in working with pipe plugs
we test every plug before delivery at one and a half times the working pressure.
This test is performed in the largest pipe diameter for that type.
For the strength of the construction we work with a safety margin of at least 3 times the 
indicated operating pressure on the plug.

The plugs are suitable for testing with air and water according to Euro Norm NEN-EN 1610:
Construction and Testing of Drains and Sewers.

We do have the right to change, when necessary, the information in this publication without any notice upfront.
For the most up to date information: do contact your supplier. All rights reserved. Nothing from this edition may 
be copied, saved in an atomized data file, or be published, in any format, without previous notice.
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Polityka jakości, środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie 
Trelleborg Bakker BV projektuje, produkuje i dostarcza wyroby gumowe zgodnie z 
wymaganiami, potrzebami i oczekiwaniami klienta.  Punktem wyjściowym polityki 
formy jest Kodeks Postępowania Grupy Trelleborg dostępny na www.trelleborg.com. 
Dbałość o środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie są integralną częścią procesu 
rozwoju produkcji. Trelleborg Bakker BV posiada zintegrowany system  zarządzania, 
spełniający międzynarodowe standardy ISO 9001, ISO 14001 oraz  SCC. 
 
Jakość i bezpieczeństwo 
Jakość i bezpieczeństwo to jedne z najważniejszych elementów podczas pracy z 
korkami, dlatego też przed każdą dostawą wszystkie korki przechodzą próbę 
ciśnieniową przy ciśnieniu 1,5 x ciśnienie robocze. Test przeprowadzany jest na 
rurze o największej dopuszczalnej średnicy dla danego korka. Dla zwiększenia 
wytrzymałości konstrukcji współczynnik bezpieczeństwa wynosi co najmniej  3 x 
ciśnienie robocze podane na korku. 
Korki spełniają europejską normę sprawdzania szczelności rurociągów powietrzem i 
wodą  EuroNorm NEN-EN 1610: Construction and Testing of Drains and Sewers 
(Budowa oraz kontrola systemów drenarskich i kanalizacyjnych). 
 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym katalogu bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie 
informacje o nowościach dostępne są u dostawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego 
wydania nie może być powielana, przechowywana w postaci cząstkowych plików danych lub 
rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniego zawiadomienia. 

firmy
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Inflatable 
Pipe Plugs / 
Flow Stoppers: 

OLS

The Inflatable pipe plugs, (Dutch abbreviation OLS) are flow stoppers 
for temporary close off a range of pipe-diameters. The OLS flow stop-
pers/plugs are very suitable for use in sewage-systems with inspections, 
repairs, cleaning but also for pressure testing the drain system according 
to Euro Norm NEN-EN. 
The OLS flow stoppers from the range 70-150 mm are build up with high 
quality aramide (Kevlar) reinforced layers of neoprene rubber. The plugs 
are multi-size flow stoppers, this means that with each flow stopper you 
can close off a range of pipe-diameters. The flow stoppers are easy to 
install, and as even more important easy and quick removed because of 
the relative small diameter and light weight.

*also available in Nitrile.

Typ: OLS 40/70* 65/100* 70/150* 100/200-S* 100/200* 150/300* 200/400* 300/600* 500/1000* 500/1200

Zakres mm 40-70 65-100 70-150 100-200 100-200 150-300 200-400 300-600 500-1000 500-1200

inch 1,5-2,7 2,5-4 2,7-6 4-8 4-8 6-12 8-16 12-24 20-40 20-48

Max. ciśnienie robocze Bar 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

PSI 22 22 22 44 44 44 44 44 44 44

Dmin mm 35 60 65 95 95 135 180 290 460 440

inch 1,4 2,3 2,6 3,7 3,7 5,3 7,1 11,4 18,1 17,3

Długość  mm 160 100 310 250 500 500 500 700 1000 1650

inch 6,3 4 12,2 9,8 19,7 19,7 19,7 27,6 39,4 65,0

Waga kg 0,35 0,2 0,55 1,1 2 2,3 4 9 20 52

LBS 0,8 0,44 1,2 2,4 4,4 5,1 8,8 19,8 44,1 114,6
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Korki  
zamykające  
OLS 
 

Korki zamykające (OLS) służą do okresowego zatrzymania przepływu 
dla rur o różnych średnicach. Korki OLS znajdują zastosowanie w 
systemach kanalizacyjnych podczas konserwacji, napraw, 
czyszczenia jak również prób ciśnieniowych systemów drenarskich 
zgodnie z normą Euro Norm NEN-EN.  
 
Korki pneumatyczne są wykonane z  neoprenu wzmocnionego 
aramidem (kevlarem) o wysokiej jakości. Korki są wielowymiarowe, co 
oznacza, że jeden korek może być używany do różnych średnic rur. 
Korki łatwo się montuje i, co istotne, szybko usuwa, dzięki 
stosunkowo małej średnicy i wadze.  

malgosia.lagiewska
Tekst maszynowy

malgosia.lagiewska
Tekst maszynowy

malgosia.lagiewska
Tekst maszynowy

malgosia.lagiewska
Tekst maszynowy

malgosia.lagiewska
Tekst maszynowy
80

malgosia.lagiewska
Tekst maszynowy

malgosia.lagiewska
Tekst maszynowy

malgosia.lagiewska
Ołówek
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Typ: OLS 40/70 65/100 70/150 100/200 S 100/200 150/300 200/400 300/600 500/1000 500/1200

Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI

Max. ciśnienie robocze 1,5 22 1,5 22 1,5 22 3,0 44 3,0 44 3,0 44 3,0 44 3,0 44 3,0 44 3,0 44

średnica rury Max. przeciwciśnienie w instalacji

mm Inch Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI

40 1,5 0,9 13

70 2,7 0,7 10 1,1 13 0,9 13

100 4 0,8 12 0,8 12 2 29 2 29

150 6 0,7 10 1,3 19 1,6 23 2 29

180 7 0,7 10 1,4 20 1,7 23

200 8 0,5 7 1,3 19 1,5 21 2 29

300 12 1,1 13 1,8 25 2 29

400 16 1,2 13 1,8 26

500 20 1,6 23 2 29 1,9 28

600 24 0,9 13 1,9 28 1,9 28

700 27 1,8 26 1,8 26

800 32 1,7 23 1,8 26

900 35 1,1 13 1,7 25

1000 40 0,5 6 1,7 25

1200 48 0,8 12
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- Podane wyżej wartości odnoszą się czystych, okrągłych rur betonowych. 
- Maksymalne przeciwciśnienie dla sprawdzania szczelności powietrzem 
zgodnie z normą NEN-EN 1610: 200 mbar dla rur o każdej średnicy! 
- maksymalne przeciwciśnienie dla sprawdzania szczelności wodą zgodnie z 
normą NEN-EN 1610: 500 mbar dla rur o każdej średnicy! 
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Flex ODS:  
Pipe Plug with 
Flexible Bypass

*also available in Nitrile.
** Optional Storz-coupling

The Flex-ODS, is a pipe plug with a flexible bypass hose trough the stop-
per and with a diameter of 1”, 2” or 4”, depending on the size plug.
The Flex-ODS plugs are suited to create a diversion or bypass, when 
working in the pipeline. These plugs are also perfectly suitable for testing 
with air or water of a pipeline according to Euro Norm NEN-EN-1610: 
Construction and Testing of drains and sewers.
The Flex-ODS is just like the OLS flow stopper build from high quality 
aramide (Kevlar) reinforced layers of rubber. Standard the plugs have no 
Storz coupling mounted, but can also be delivered with a Storz coupling, 
stainless steel threaded connection of 1”, 2” or 4” BSP or NPT. 

Typ: Flex ODS 100/200 200/400 300/600 500/1000 500/1200

Zakres mm 100-200 200-400 300-600 500-1000 500-1000

inch 4-8 8-16 12-24 20-40 20-48

Max. ciśnienie robocze Bar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

PSI 29 29 29 29 29

Dmin mm 95 180 290 440 440

inch 3,7 7,1 11,4 17,3 17,3

Długość mm 500 500 700 1350 1650

inch 19,7 19,7 27,6 53,1 65,0

Waga kg 3 8 17 52 60

LBS 6,6 17,6 37,5 114,6 132,3

Opcjonalne przyłacze 1** Storz-25D 2** Storz-52C 2** Storz-52C 2** Storz-52C 4** Storz-110A
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Flex ODS:  
Korki z  
możliwością  
przepływu  
(z by-passem 
elastycznym) 
 

Korki ODS wyposażone są w elastyczny wąż przechodzący przez korek, o 
średnicy 1”, 2” lub 4”,  w zależności od wielkości korka. Są przydatne do 
tworzenia obejść (tzw. „by-pass”) w rurociągach. Są także odpowiednie przy 
sprawdzaniu szczelności rurociągów wodą i powietrzem zgodnie z normą Euro 
Norm NEN-EN-1610: Construction and Testing of drains and sewers (Budowa 
oraz kontrola systemów drenarskich i kanalizacyjnych). Do testów wodą należy 
użyć 2 korki- jeden z drenażem- w celu napełnienia rurociągu wodą, a drugi- 
zamykający- do zamknięcia przepływu.  
Podobnie jak korki typu OLS , korki ODS wykonane są z gumy wzmocnionej 
wysokiej jakości aramidem (kevlarem) . Standardowo korki nie są wyposażone w 
złącza Storz, ale mogą być dostarczone z dodatkowym wyposażeniem- 
przyłączami typu Storz, z przyłączem gwintowanym ze stali nierdzewnej o 
wymiarach 1”,  2” lub 4” BSP lub NPT 
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możliwością  
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elastycznym) 
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Typ: Flex ODS 100/200 200/400 300/600 500/1000 500/1200

Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI

Max. ciśnienie robocze 2,0 29 2,0 29 2,0 29 2,0 29 2,0 29

Srednica rury Max. przeciwciśnienie w instalacji

mm Inch Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI

100 4 1,3 19

150 6 1 14

200 8 0,7 10 1,3 19

300 12 1,1 16 1,3 19

400 16 0,7 10 1,2 17

500 20 1 14 1,3 19 1,3 19

600 24 0,6 9 1,2 17 1,2 17

700 27 1,1 16 1,1 16

800 32 1,1 16 1,1 16

900 35 1 14 1,1 16

1000 40 0,6 9 1 14

1200 48 0,5 7
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- Podane wyżej wartości odnoszą się czystych, okrągłych rur betonowych. 
- Maksymalne przeciwciśnienie dla sprawdzania szczelności powietrzem 
zgodnie z normą NEN-EN 1610: 200 mbar dla rur o każdej średnicy! 
- maksymalne przeciwciśnienie dla sprawdzania szczelności wodą zgodnie z 
normą NEN-EN 1610: 500 mbar dla rur o każdej średnicy! 
 

´
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ODS: 
Pipe Plug with 
Bypass mounted 
on pipe

The Inflatable Bypass Stoppers, abbreviated ODS in Dutch, are pipe plugs 
with one or more bypass-possibilities depending on size of the plug. The 
ODS plug consists of a steel core supplied with
a reinforced inflatable rubber sleeve. Being inflated the sleeve clamps 
around the steel core and it sets, fixates itself to the wall of the pipe.

The ODS plug is specially suited for testing with water. The strong sleeve 
and steel core make higher operating pressures, compare to Flex-ODS, 
possible and therefore excellent for rough work conditions.
The steel core can be used to stamp or strut. Suitable for testing with 
air and water according to Euro Norm NEN-EN-1610:  Construction and 
testing of drains and sewers.

The rubber sleeve from the ODS plug is build from high quality aramide 
(Kevlar) reinforced layers of rubber, and can be replaced in case of damage.
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ODS:  
Korki z  
możliwością  
przepływu  
(z by-passem, 
montowane na 
rurze) 
 

Korki pneumatyczne zamykające z drenażem (ODS), to korki z możliwością 
jednego lub kilku obejść (by-passów), w zależności od rozmiaru korka. Korek 
tego typu składa się ze stalowego rdzenia, na którym zamocowany jest 
wzmocniony, gumowy rękaw pneumatyczny. Po nadmuchaniu rękaw zaciska 
się wokół rdzenia i styka ze ściankami rury, uszczelniając w ten sposób całość. 
 
Korki ODS są specjalnie przystosowane do testów ciśnieniowych wodą. 
Wzmocniony rękaw gumowy i stalowy rdzeń umożliwiają większe ciśnienie 
robocze, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy w trudnych warunkach. 
Stalowy rdzeń może być wykorzystany podczas tłoczenia i rozpierania. 
Przystosowane do testowania odcinków rurociągów za pomocą wody i 
powietrza zgodnie z normą Euro Norm NEN-EN-1610: Construction and 
Testing of drains and sewers (Budowa oraz kontrola systemów drenarskich i 
kanalizacyjnych). 
 
Gumowy rękaw wykonany jest z gumy wzmocnionej wysokiej jakości aramidem 
(kevlarem). W przypadku zniszczenia rękaw można wymienić. 
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ODS:  
Korki z  
możliwością  
przepływu  
(z by-passem, 
montowane na 
rurze) 
 

Korki pneumatyczne zamykające z drenażem (ODS), to korki z możliwością 
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się wokół rdzenia i styka ze ściankami rury, uszczelniając w ten sposób całość. 
 
Korki ODS są specjalnie przystosowane do testów ciśnieniowych wodą. 
Wzmocniony rękaw gumowy i stalowy rdzeń umożliwiają większe ciśnienie 
robocze, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy w trudnych warunkach. 
Stalowy rdzeń może być wykorzystany podczas tłoczenia i rozpierania. 
Przystosowane do testowania odcinków rurociągów za pomocą wody i 
powietrza zgodnie z normą Euro Norm NEN-EN-1610: Construction and 
Testing of drains and sewers (Budowa oraz kontrola systemów drenarskich i 
kanalizacyjnych). 
 
Gumowy rękaw wykonany jest z gumy wzmocnionej wysokiej jakości aramidem 
(kevlarem). W przypadku zniszczenia rękaw można wymienić. 

Typ: ODS 100/200 200/400 300/600 500/1000

inch 4-8 8-16 12-24 20-40

Max. ciśnienie robocze Bar 3,0 3,0 3,0 3,0

PSI 44 44 44 44

Dmin mm 95 195 290 490

inch 3,7 7,7 11,4 19,3

Długość mm 360 430 520 1010

inch 14,2 16,9 20,5 39,8

Waga kg 4 10 23 90

LBS 8,8 22,0 50,7 198,4

P 2” Storz-52 C 1” Geka

1” Storz-25 D

1” Geka

3” Storz-75 B

1” Geka

2” Storz-52 C

4” Storz-110 A
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Flex ODS:  
Korki z  
możliwością  
przepływu  
(z by-passem 
elastycznym) 
 

Korki ODS wyposażone są w elastyczny wąż przechodzący przez korek, o 
średnicy 1”, 2” lub 4”,  w zależności od wielkości korka. Są przydatne do 
tworzenia obejść (tzw. „by-pass”) w rurociągach. Są także odpowiednie przy 
sprawdzaniu szczelności rurociągów wodą i powietrzem zgodnie z normą Euro 
Norm NEN-EN-1610: Construction and Testing of drains and sewers (Budowa 
oraz kontrola systemów drenarskich i kanalizacyjnych). Do testów wodą należy 
użyć 2 korki- jeden z drenażem- w celu napełnienia rurociągu wodą, a drugi- 
zamykający- do zamknięcia przepływu.  
Podobnie jak korki typu OLS , korki ODS wykonane są z gumy wzmocnionej 
wysokiej jakości aramidem (kevlarem) . Standardowo korki nie są wyposażone w 
złącza Storz, ale mogą być dostarczone z dodatkowym wyposażeniem- 
przyłączami typu Storz, z przyłączem gwintowanym ze stali nierdzewnej o 
wymiarach 1”,  2” lub 4” BSP lub NPT 
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Typ: ODS 100/200 200/400 300/600 500/1000

Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI

Max. ciśnienie robocze 3,0 44 3,0 44 3,0 44 3,0 44

średnica rury Max. przeciwciśnienie w instalacji

mm inch Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI

100 4 1 14

150 6 0,8 12

200 8 0,7 10 1 14

300 12 0,9 13 1 14

400 16 0,7 10 0,9 13

500 20 0,8 12 1 14

600 24 0,5 7 0,9 13

700 27 0,9 13

800 32 0,9 13

900 35 0,8 12

1000 40 0,7 10
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- Podane wyżej wartości odnoszą się czystych, okrągłych rur betonowych. 
- Maksymalne przeciwciśnienie dla sprawdzania szczelności powietrzem 
zgodnie z normą NEN-EN 1610: 200 mbar dla rur o każdej średnicy! 
- maksymalne przeciwciśnienie dla sprawdzania szczelności wodą zgodnie 
z normą NEN-EN 1610: 500 mbar dla rur o każdej średnicy! 
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Bypass diameter  6” and  8” on request.
*** On request

MEGAPLUG-
ODS

The MEGAPLUG is a special inflatable plug developed for blocking the flow 
in big pipe diameters larger than 1000 mm. Due to the unique construc-
tion, a big range of large diameters pipelines can be closed 
off with one (1) plug which can be brought into a pipeline through the 
manhole.

Safe working conditions are of the utmost importance as the power of 
water can be unpredictably high in big diameter pipelines.  Both the 
quality of the plug as well as the working method, are of the highest 
importance to create these safe working conditions. For all Megaplugs, 
a full test report and user manual is being delivered with the plug. The 
Megaplugs are capable to hold high backpressures because of the large 
contact surface with the wall and the high operating pressure in the plug. 

The Megaplug is standard equipped with a flexible bypass diameter 4”, 
this for testing with air or water and/or to conduct water. For reason of 
safety all Megaplugs are provided with a safety valve at the plug and a 1” 
hose with a ball valve, this for a quick and safe deflating after use.
Suitable for use according to Euro Norm NEN-EN 1610.
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Korki Megaplug to korki pneumatyczne zaprojektowane specjalnie do 
zatrzymywania przepływu w rurociągach o dużych średnicach, powyżej 
1000 mm. Dzięki unikatowej konstrukcji wystarczy jeden korek, by 
zamknąć przepływ dla szerokiego zakresu rur o dużych średnicach. 
Korek umieszczany jest w rurociągu poprzez otwór włazowy, 
Niezwykle istotne jest zachowanie bezpieczeństwa, gdyż siła działania 
wody w rurach o dużych średnicach może być nieprzewidywalnie 
wysoka. Dla stworzenia bezpiecznych warunków pracy konieczne jest 
zwrócenie szczególnej uwagi zarówno na jakość korka jak i metody 
pracy. Do wszystkich korków Megaplug dołączone są certyfikaty 
kontroli jakości (test ciśnieniowy) wraz z  instrukcją obsługi. Dzięki 
dużej powierzchni styczności ze ścianką i wysokiemu ciśnieniu 
roboczemu wewnątrz korka, Megaplug jest w stanie wytrzymać duże 
przeciwciśnienia. 
Korki wyposażone są standardowo w elastyczny by-pass o średnicy 4”, 
do testowania wodą lub powietrzem i/lub przepuszczania wody. Ze 
względów bezpieczeństwa wszystkie korki Megaplug wyposażone są w 
zawory bezpieczeństwa i wąż o średnicy 1” wraz z zaworem kulowym, 
służące do szybkiego i bezpiecznego spuszczenia powietrza.  
Zgodność z normą Euro Norm NEN-EN 1610. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGAPLUG-
ODS 

Typ: ODS Megaplug 1400 1600 2000 2400

Zakres mm 500-1400 700-1600 800-2000 1200-2400

inch 20-55 27-63 32-80 48-96

Max. ciśnienie robocze Bar 1,5 1,0 1,0 1,0

PSI 22 14 14 14

Dmin mm 490 580 780 1000

inch 19,3 22,8 30,7 39,4

Długość mm 2300 2700 3500 4300

inch 90,6 106,3 137,8 169,3

Waga kg 95 180 235 ***

LBS 209,4 396,8 518,1 ***

P             powietrza 1” 1” 1” ***

By-pass 4” Storz-110A* 4” Storz-110A* 4” Storz-110A* ***
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Typ: ODS Megaplug 1400 1600 2000 2400

Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI

Max. ciśnienie robocze
średnica rury

1,5 22 1,0 14 1,0 14 1,0 14

Max. przeciwciśnienie w instalacji

mm Inch Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI

500 20 1,5 22

600 24 1,3 19

700 27 1,3 19 1 14

800 32 1,2 17 0,9 13 0,9 13

900 35 1,2 17 0,8 12 0,9 13

1000 40 1,1 16 0,8 12 0,8 12

1200 48 1,1 16 0,7 10 0,8 12 0,9 13

1400 55 0,8 12 0,7 10 0,7 10 0,9 13

1600 63 0,5 7 0,7 10 0,8 12

1800 71 0,6 9 0,7 10

2000 80 0,5 7 0,6 9

2200 87 0,5 7

2400 96 0,5 7
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Flex-LP: 
Flexibele 
Long 
Packers

The Flexible Long Packers, called Flex-LP, are used with a re-linning-me-
thod for spot repairs and joint lengths of up to 5 meters. The packers are 
used for transport and positionning of resin impregnated 
re-linning base material.

This method makes it possible to repair damaged sewerpipes, without 
breaking, with new inner layer of resin impregnated base material. The 
base material generally exist of fibre-reinforced 2 or 3 component epoxy 
resin. 

The Flex-LP Packers are build up with high reinforced layers of rubber, 
with both sides aluminum ends, a mechanical coupling for air hose, 
pushing rod and a hoisting eye.

Typ: Flex-LP 70-100 70-100 70-100 70-100 70-100 70-100 70-100

Długość robocza mm 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000

inch 24 39 59 79 118 157 197

Zakres mm 70-100 70-100 70-100 70-100 70-100 70-100 70-100

inch 2,7- 4 2,7- 4 2,7- 4 2,7- 4 2,7- 4 2,7- 4 2,7- 4

Max. ciśnienie robocze Bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

PSI 44 44 44 44 44 44 44

Dmin. mm 46 46 46 46 46 46 46

inch 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Długość produktu mm 800 1.250 1.700 2.200 3.200 4.200 5.200

inch 31 49 67 87 126 165 205

Waga kg 0,6 1,0 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6

LBS 1,3 2,2 3,2 3,9 5,2 6,6 7,9

Typ: Flex-LP 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150

Długość robocza mm 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000

inch 24 39 59 79 118 157 197

Zakres mm 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150

inch 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6

Max. ciśnienie robocze Bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

PSI 36 36 36 36 36 36 36

Dmin. mm 64 64 64 64 64 64 64

inch 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Długość produktu mm 850 1250 1750 2250 3250 4250 5250

inch 33 49 69 89 128 167 207

Waga kg 1,7 2,2 2,6 3,1 4,2 5,4 6,4

LBS 3,7 4,7 5,7 6,7 9,2 11,8 14,0

Typ: Flex-LP 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200

Długość robocza mm 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000

inch 24 39 59 79 118 157 197

Zakres mm 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200

inch 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8

Max. ciśnienie robocze Bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

PSI 36 36 36 36 36 36 36

Dmin. mm 102 102 102 102 102 102 102

inch 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Długość produktu mm 880 1280 1780 2280 3280 4280 5280

inch 34,6 50,4 70,1 89,8 129,1 168,5 207,9

Waga kg 2,75 3,15 4 4,8 6,15 7,65 9,1

LBS 6,1 6,9 8,8 10,6 13,5 16,8 20,0 10

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLEX-LP:
elastyczne  
długie  
pakery 

Elastyczne długie pakery FLEX-LP są używane przy 
naprawianiu rurociągów metodą reliningu, przy 
naprawach punktowych , jak i łącznych do długości 5m. 
Pakery są używane do transportowania i umieszczania 
w rurze materiału naprawczego z żywicą impregnującą. 
Metoda to pozwala na naprawę uszkodzeń w sieci 
kanalizacyjnej poprzez stworzenie nowej wewnętrznej 
warstwy, bez konieczności przecinania kanału. Materiał 
naprawczy składa się z 2-3 składnikowej żywicy 
epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym. 
Pakery FLEX-LP wykonane są z warstw gumy ze 
wzmocnieniem. Oba końce wykonane są z aluminium, 
posiadają przyłącze do węża do powietrza, ucho do 
podciągania 
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fig 1:  PU-hose for OLS 40/70 and OLS 65/100 with car tyre valve. L= 2 m.
fig 2:  Rubber hose incl. quick release couplings. L= 3, 5 of 10 m.
fig 3:  Rubber hose incl. quick release coupling(male), manometer, air release valve and car tyre valve.
 L = 5,5 m.
fig 4:  Chain(m.b.b.= 590kg) provided with shackles for handling of little plugs.
 For strutting is this chain no option.
fig 5: Pressure operating valve. Equipped with pressure regulator button, pressure gauge, safety valve with air  
 relief option and quick release couplings. The safety valve is set for safe operating pressures just above 3,0 Bar. 
fig 6:  Car valve adapter.
fig 7:  Handpump.

Akcesoria do korków pneumatycznych

fig 1 fig 2

fig 3

fig 4

fig 5 fig 6 fig 7
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Akcesoria do korków pneumatycznych 

 
 
Fig. 1. Wąż gumowy wyposażony w szybkozłącza, długość L=3,5 lub 10 m 
Fig. 2. Wąż PU do OLS 40/70 i OLS 65/100, z zawór jak przy kołach samochodowych, długość L=2 m 
Fig. 3. Wąż gumowy z szybkozłączem (końcówka męska), manometrem, zaworem odpowietrzającym  
oraz zaworem jak przy kołach samochodowych, długość L=5,5 m. 
Fig. 4. Łańcuch (max obciążenie 590kg), wyposażony w klamry, przeznaczony do małych korków. 
Fig. 5. Zawór regulacji ciśnienia. Wyposażony w przycisk regulacji ciśnienia, manometr, zawór 
bezpieczeństwa z opcją odpowietrzającą. Zawór bezpieczeństwa odpowiedni dla korków o 
dopuszczalnym ciśnieniu roboczym do 3 bar. 
Fig. 6. Adapter do kocówek jak przy kołach samochodowych. 
Fig. 7. Pompka ręczna.  
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Safety Instructions
General
• Inflate the plug in the pipe to the maximum working pressure but never exceed the max. working pressure.
• Never exceed the max. allowable back pressure.
• The OLS may only be used by persons who have been properly instructed and who are familiar with the use of the OLS and 

the content of the user manual.
• When using the OLS the safety of the user and any bystanders must always be borne in mind.
• Do not lift the OLS by the air hose, but attach a rope or chain to the lifting brace intended for the purpose.
• The OLS is exclusively to be inserted in round pipes.
• Fill the OLS with air which contains as little oil as possible.
• ALWAYS connect the OLS according to the instructions listed in the complete user manual.
• Outside of the pipe the OLS may be inflated to a maximum of 0.5 bar.
•Do not exceed maximum allowable pressure differential.
•Always connect the OLS according to instructions.
Safety measures before use
• On each occasion, before using the OLS, inspect the surface for tears, incisions and any other damage. These can 

influence the functioning of the OLS. Stoppers which are damaged or which have come into contact with chemical 
substances may no longer be used. In case of doubt, contact your supplier.

• Avoid sliding of the plug by strutting it or secure it with a suitable chain.
• On each occasion, before using the OLS, examine the accessories with which the OLS is to be inflated. Check to ensure 

that the accessories have been fitted in such a way that they will under no circumstances allow a higher pressure than the 
maximal operating pressure of the type of OLS in question. The maximal operating pressure of the OLS is indicated on the 
label.

• Measure the internal diameter of the pipe within which the OLS is to be inserted. Ensure that this dimension is always within 
the scope of the OLS.

• Before inserting the OLS, clean both the exterior surface of the OLS and the interior surface of the pipe where the OLS is to 
be positioned. A clean contact surface works to the advantage of a good seal as well as good life span of the OLS.

Fitting the OLS
• Insert the full length of the OLS within the pipe before filling the OLS with air.
• When filling the OLS inside the pipe, only fill the OLS so far that the wall is just touching. Then build up the pressure at a 

safe distance.
• The maximal operating pressure of the OLS may NEVER be exceeded. The maximal operating pressure of the OLS is 

indicated on the label. Excessive pressure can cause serious accidents! There are special OLS accessories available, 
specially designed to prevent the build-up of excessive pressure.

• When using compressed-air cylinders of 200/300 bar a pressure reduction valve must always be fitted. NEVER fill the OLS 
directly from a compressed-air cylinder.

* Check the internal pressure in the OLS regularly. For safety’s sake we recommend to keep the OLS connected to air-supply 
during use to prevent pressure lapse.

Connecting the OLS to the air supply system
 Compressed-air system
 Connect the operating valve (with safety valve) to your compressed-air system of max. 10 bar. Then use pipes to connect 

the operating valve to the OLS. The OLS can now be filled.
 Remark: In the case that the air in your compressed-air system contains a high level of oil, oil separators must be used.
 Compressor
 Connect the operating valve or tyre valve (with safety valve) to your compressor of max. 10 bar. Then use the pipes 

supplied by your supplier to connect the operating valve to the OLS. The OLS can now be filled.
 Compressed-air cylinder
 To connect the OLS to a compressed-air cylinder of 200/300 bar, follow the instructions listed in the complete version of the 

user manual.
Deflating the OLS
• Only allow the OLS to empty once you are sure that there is nobody in the pipe system within which the OLS functioned as 

a seal.
• Empty the OLS at a safe distance in a controlled manner.
• Empty the OLS gradually to slowly reduce the differential pressure.
• Only allow the OLS to empty completely once the pressure differential over the OLS is minimal.
• Do not lift the OLS by the air pipe, but attach a rope or chain to the lifting brace intended for the purpose.
• After use, clean the OLS with soap and water and then leave the OLS to dry at room temperature.
Storing the OLS
The way in which the OLS is stored can considerably influence the life span and operative safety of the OLS.
The ISO 2230 lists the following guidelines:
• Store at a temperature of between +15°C and +25°C.
• Store in dry storage space.
• Screen the OLS from direct (sun)light.
• Screen the OLS from circulating air.
• As far as possible ensure that the OLS is not subject to pressure while stored.
• Avoid long-term contact with liquids during storage.
• Avoid long-term contact with metals during storage.
• Avoid long-term contact with other rubber items.
• After long-term storage the OLS can be cleaned with soap and water. Once cleaned the OLS should be left to dry at room 

temperature.
Repairing the OLS
In the case of damage to the OLS do not attempt to repair the OLS yourself but contact your supplier.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ROHRBLASEN. 
Sicherheitsvorschriften
Allgemein
* Befülle die Rohrblase im Rohr bis zu den zulässigen Betriebsüberdruck aber überschreite 
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USER MANUAL FOR INFLATABLE PIPE STOPPER (OLS)

USER MANUAL FOR MEGAPLUG

Attention: Wrong use of the MEGAPLUG can cause life threatening situations! Always follow  
these Safety Instructions. The manufacturer is not liable for damage to persons or objects 
caused by wrong use of the MEGAPLUG.

General
• Inflate the Megaplu in the pipe to the maximum working pressure but never exceed the max. working pressure.
• Never exceed the max. allowable back pressure.
• The MEGAPLUG may only be used by persons who have been properly instructed and who are familiar with the use 

of the MEGAPLUG and the content of the user manual.
• When using the MEGAPLUG the safety of the user and any bystanders must always be borne in mind.
• Do not lift the MEGAPLUG by the air hose, but attach a rope or chain to the lifting brace intended for the purpose.
• The MEGAPLUG is exclusively to be inserted in round pipes.
• Fill the MEGAPLUG with air which contains no oil.
• ALWAYS connect the MEGAPLUG according to the instructions listed in the user manual.
• Outside of the pipe the MEGAPLUG may be inflated to a maximum of 0.2 bar.
•        Always try to strut the MEGAPLUG to avoid sliding.

Safety measures before use
• On each occasion, before using the MEGAPLUG, inspect the surface for tears, incisions and any other damage. 

These can influence the functioning of the MEGAPLUG. Stoppers which are damaged or which have come into 
contact with chemical substances may no longer be used. In case of doubt, contact your supplier.

• On each occasion, before using the MEGAPLUG, examine the accessories with which the MEGAPLUG is to be 
inflated. Check to ensure that the accessories have been fitted in such a way that they will under no circumstances 
allow a higher pressure than the maximal operating pressure of the type of MEGAPLUG in question. The maximal 
operating pressure of the MEGAPLUG is indicated on the label. Make sure that the safety valve is clean.

• Measure the internal diameter of the pipe within which the MEGAPLUG is to be inserted. Ensure that this dimension is 
always within the scope of the MEGAPLUG.

• Before inserting the MEGAPLUG, clean both the exterior surface of the MEGAPLUG and the interior surface of the 
pipe where the MEGAPLUG is to be positioned. A clean contact surface works to the advantage of a good seal as well 
as good life span of the MEGAPLUG.

Fitting the MEGAPLUG
• Insert the full length of the MEGAPLUG within the pipe before filling the MEGAPLUG with air.
• When filling the MEGAPLUG inside the pipe, only fill the MEGAPLUG so far that the wall is just touching. Then build 

up the pressure at a safe distance. Do this only from outside the pipe-system. Make sure that nobody is in the pipe-
system during the filling period!

 Watch: when this advice is not beeing followed, heavy accidents can occur.
• The maximal operating pressure of the MEGAPLUG may NEVER be exceeded. The maximal operating pressure of 

the MEGAPLUG is indicated on the label. Excessive pressure can cause serious accidents! There are special 
MEGAPLUG accessories available, specially designed to prevent the build-up of excessive pressure.

• Check the internal pressure in the MEGAPLUG regularly. For safety’s sake we recommend to keep the MEGAPLUG 
connected to air-supply during use to prevent pressure lapse.

• Always use strutting when using the plug, to prevent the MEGAPLUG from sliding out. Strutting methods are indicated 
on picture 1 and 2.
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Zasady ogólne: 
 Nie przekraczać  dopuszczalnej różnicy ciśnień. 
 Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone, które mają 

doświadczenie w obsłudze tego typu korków oraz zapoznały się z instrukcją obsługi. 
 Przy użyciu korka należy zawsze pamiętać o bezpieczeństwie osoby obsługującej i osób postronnych 
 Nie podnosić korka za wąż do powietrza, lecz przymocować linę lub łańcuch do klamry podnoszącej. 
 Urządzenie nadaje się wyłącznie do rur o przekroju okrągłym. 
 OLS napełniać powietrzem o jak najmniejszej zawartości oleju. 
 Podłączać OLS ściśle zgodnie z instrukcją podaną w pełnej wersji instrukcji obsługi 
 Napełnianie powietrzem OLS poza rurą nie powinno przekraczać ciśnienia max 0.5 bar 
 Stosować OLS ściśle zgodnie z instrukcją. 
 Zawsze należy użyć rozpórki w celu zapobiegania wyślizgnięciu się korka. 
Środki bezpieczeństwa przed montażem 
 Przed każdym użyciem sprawdzić powłokę korka na okoliczność rozdarcia, nacięć lub innych uszkodzeń. 

Może to niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie korka. Korki uszkodzone lub te, które stykały się z 
substancjami chemicznymi nie powinny być używane. W razie wątpliwości skontaktować się z dostawcą. 

 Przed każdym użyciem OLS  sprawdzić narzędzia używane do pompowania korka. Należy je dopasować w 
taki sposób, by w żadnym wypadku nie zostało przekroczone maksymalne ciśnienie robocze dla danego typu 
korka. Maksymalne ciśnienie robocze  podane jest na nalepce na korku.  

 Należy zmierzyć wewnętrzną średnicę rury.  Rozmiar powinien zawsze mieścić się w zakresie OLS. 
 Przed włożeniem korka wyczyścić jego zewnętrzną powierzchnię oraz wnętrze rury, w której zostanie 

umieszczony. Zapewnienie czystości powierzchni stykowych poprawia szczelność i przedłuża trwałość korka. 
Montaż OLS 
 Przed napompowaniem umieścić korek całą długością wewnątrz rury. 
 Korek pompujemy wewnątrz rury tylko do momentu, gdy zetknie się z ścianką. Dalsze napełnianie powinno 

odbywać się w bezpiecznej odległości od instalacji. Należy upewnić się, że w pobliżu instalacji nie znajdują 
się inne osoby. 

 NIGDY nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego. Jego wartość jest podana na nalepce. 
Zbyt duże ciśnienie może grozić poważnym wypadkiem. Dostępny jest specjalny osprzęt, zaprojektowany  w 
celu przeciwdziałania powstawaniu nadmiernego ciśnienia. 

 W przypadku korzystania z butli ze sprężonym powietrzem 200/300 bar należy zawsze zamocować zawór 
redukujący ciśnienie. NIGDY nie pompować korka bezpośrednio z butli. 

 Regularnie sprawdzać ciśnienie wewnątrz OLS. Ze względów bezpieczeństwa, podczas używania korka  
zaleca się stałe podłączenie do systemu doprowadzającego powietrze, by przeciwdziałać spadkom ciśnienia. 

Podłączenie OLS do systemu doprowadzającego powietrze 
 System sprężonego powietrza: Podłączyć zawór roboczy (z zaworem bezpieczeństwa) do systemu 

sprężonego powietrza o maks. ciśnieniu 10 bar. Następnie użyć węży, by podłączyć zawór roboczy do OLS. 
Korek jest gotowy do  napompowania. Uwaga: W przypadku wysokiej zawartości oleju w powietrzu w 
systemie sprężonego powietrza, należy użyć separatorów olejowych. 

 Sprężarka: Podłączyć zawór roboczy (z zaworem bezpieczeństwa) do sprężarki o maks. ciśnieniu 10 bar. 
Następnie użyć węży dostarczonych przez dostawcę, aby podłączyć zawór roboczy do OLS. OLS jest 
gotowe do napompowania. 

 Butla ze sprężonym powietrzem: Aby podłączyć OLS do butli ze sprężonym powietrzem o ciśnieniu 
200/300 bar, należy stosować się do instrukcji zawartej w pełnej wersji instrukcji obsługi. 

Wypuszczanie powietrza z OLS 
 Wypompowanie powietrza z korka może odbywać się jedynie wtedy, gdy mamy pewność, że w pobliżu 

instalacji, w której jest korek  nie znajdują się inne osoby. 
 Opróżnianie korka powinno być prowadzone z bezpiecznej odległości, w sposób kontrolowany. 
 Należy wypuszczać powietrze stopniowo tak, aby wolno redukować różnicę ciśnień. 
 Całkowite opróżnienie korka może nastąpić dopiero różnica ciśnień osiągnie wartości minimalne. 
 Podczas wykonywania testu przy użyciu wody należy bezwarunkowo zredukować przeciwciśnienie 

poprzez wypompowanie wody przed wypuszczeniem powietrza z korka. W przeciwnym razie korek 
wyślizgnie się pod naporem wody.!!! 

 Nie podnosić OLS za przewód z powietrzem, lecz przymocować linę lub łańcuch do klamry podnoszącej. 
 Po użyciu umyć  korek wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. 

Przechowywanie OLS 
Sposób przechowywania korka ma znaczący wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. 
Zgodnie z zaleceniami ISO2230 należy: 
 Przechowywać korek w temperaturze między +15 i +25 C,  w suchym miejscu. 
 Osłaniać  korek przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przepływem powietrza. 
  Należy upewnić się, że korek nie jest przechowywany pod ciśnieniem. 
 Podczas przechowywania unikać długotrwałego kontaktu z płynami, metalami i innymi mat. gumowymi. 
 Po dłuższym okresie składowania korek umyć wodą z mydłem. Zostawić do wyschnięcia w temp. pokojowej. 

Naprawa OLS 
W przypadku uszkodzenia korka nie należy naprawiać we własnym zakresie, lecz skontaktować się z dostawcą. 
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Zbyt duże ciśnienie może grozić poważnym wypadkiem. Dostępny jest specjalny osprzęt, zaprojektowany  w 
celu przeciwdziałania powstawaniu nadmiernego ciśnienia. 

 W przypadku korzystania z butli ze sprężonym powietrzem 200/300 bar należy zawsze zamocować zawór 
redukujący ciśnienie. NIGDY nie pompować korka bezpośrednio z butli. 

 Regularnie sprawdzać ciśnienie wewnątrz OLS. Ze względów bezpieczeństwa, podczas używania korka  
zaleca się stałe podłączenie do systemu doprowadzającego powietrze, by przeciwdziałać spadkom ciśnienia. 

Podłączenie OLS do systemu doprowadzającego powietrze 
 System sprężonego powietrza: Podłączyć zawór roboczy (z zaworem bezpieczeństwa) do systemu 

sprężonego powietrza o maks. ciśnieniu 10 bar. Następnie użyć węży, by podłączyć zawór roboczy do OLS. 
Korek jest gotowy do  napompowania. Uwaga: W przypadku wysokiej zawartości oleju w powietrzu w 
systemie sprężonego powietrza, należy użyć separatorów olejowych. 

 Sprężarka: Podłączyć zawór roboczy (z zaworem bezpieczeństwa) do sprężarki o maks. ciśnieniu 10 bar. 
Następnie użyć węży dostarczonych przez dostawcę, aby podłączyć zawór roboczy do OLS. OLS jest 
gotowe do napompowania. 

 Butla ze sprężonym powietrzem: Aby podłączyć OLS do butli ze sprężonym powietrzem o ciśnieniu 
200/300 bar, należy stosować się do instrukcji zawartej w pełnej wersji instrukcji obsługi. 

Wypuszczanie powietrza z OLS 
 Wypompowanie powietrza z korka może odbywać się jedynie wtedy, gdy mamy pewność, że w pobliżu 

instalacji, w której jest korek  nie znajdują się inne osoby. 
 Opróżnianie korka powinno być prowadzone z bezpiecznej odległości, w sposób kontrolowany. 
 Należy wypuszczać powietrze stopniowo tak, aby wolno redukować różnicę ciśnień. 
 Całkowite opróżnienie korka może nastąpić dopiero różnica ciśnień osiągnie wartości minimalne. 
 Podczas wykonywania testu przy użyciu wody należy bezwarunkowo zredukować przeciwciśnienie 

poprzez wypompowanie wody przed wypuszczeniem powietrza z korka. W przeciwnym razie korek 
wyślizgnie się pod naporem wody.!!! 

 Nie podnosić OLS za przewód z powietrzem, lecz przymocować linę lub łańcuch do klamry podnoszącej. 
 Po użyciu umyć  korek wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. 

Przechowywanie OLS 
Sposób przechowywania korka ma znaczący wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. 
Zgodnie z zaleceniami ISO2230 należy: 
 Przechowywać korek w temperaturze między +15 i +25 C,  w suchym miejscu. 
 Osłaniać  korek przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przepływem powietrza. 
  Należy upewnić się, że korek nie jest przechowywany pod ciśnieniem. 
 Podczas przechowywania unikać długotrwałego kontaktu z płynami, metalami i innymi mat. gumowymi. 
 Po dłuższym okresie składowania korek umyć wodą z mydłem. Zostawić do wyschnięcia w temp. pokojowej. 

Naprawa OLS 
W przypadku uszkodzenia korka nie należy naprawiać we własnym zakresie, lecz skontaktować się z dostawcą.  12
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Zasady ogólne: 
 Nie przekraczać  dopuszczalnej różnicy ciśnień. 
 Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone, które mają 

doświadczenie w obsłudze tego typu korków oraz zapoznały się z instrukcją obsługi. 
 Przy użyciu korka należy zawsze pamiętać o bezpieczeństwie osoby obsługującej i osób postronnych 
 Nie podnosić korka za wąż do powietrza, lecz przymocować linę lub łańcuch do klamry podnoszącej. 
 Urządzenie nadaje się wyłącznie do rur o przekroju okrągłym. 
 OLS napełniać powietrzem o jak najmniejszej zawartości oleju. 
 Podłączać OLS ściśle zgodnie z instrukcją podaną w pełnej wersji instrukcji obsługi 
 Napełnianie powietrzem OLS poza rurą nie powinno przekraczać ciśnienia max 0.5 bar 
 Stosować OLS ściśle zgodnie z instrukcją. 
 Zawsze należy użyć rozpórki w celu zapobiegania wyślizgnięciu się korka. 
Środki bezpieczeństwa przed montażem 
 Przed każdym użyciem sprawdzić powłokę korka na okoliczność rozdarcia, nacięć lub innych uszkodzeń. 

Może to niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie korka. Korki uszkodzone lub te, które stykały się z 
substancjami chemicznymi nie powinny być używane. W razie wątpliwości skontaktować się z dostawcą. 

 Przed każdym użyciem OLS  sprawdzić narzędzia używane do pompowania korka. Należy je dopasować w 
taki sposób, by w żadnym wypadku nie zostało przekroczone maksymalne ciśnienie robocze dla danego typu 
korka. Maksymalne ciśnienie robocze  podane jest na nalepce na korku.  

 Należy zmierzyć wewnętrzną średnicę rury.  Rozmiar powinien zawsze mieścić się w zakresie OLS. 
 Przed włożeniem korka wyczyścić jego zewnętrzną powierzchnię oraz wnętrze rury, w której zostanie 

umieszczony. Zapewnienie czystości powierzchni stykowych poprawia szczelność i przedłuża trwałość korka. 
Montaż OLS 
 Przed napompowaniem umieścić korek całą długością wewnątrz rury. 
 Korek pompujemy wewnątrz rury tylko do momentu, gdy zetknie się z ścianką. Dalsze napełnianie powinno 

odbywać się w bezpiecznej odległości od instalacji. Należy upewnić się, że w pobliżu instalacji nie znajdują 
się inne osoby. 

 NIGDY nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego. Jego wartość jest podana na nalepce. 
Zbyt duże ciśnienie może grozić poważnym wypadkiem. Dostępny jest specjalny osprzęt, zaprojektowany  w 
celu przeciwdziałania powstawaniu nadmiernego ciśnienia. 

 W przypadku korzystania z butli ze sprężonym powietrzem 200/300 bar należy zawsze zamocować zawór 
redukujący ciśnienie. NIGDY nie pompować korka bezpośrednio z butli. 

 Regularnie sprawdzać ciśnienie wewnątrz OLS. Ze względów bezpieczeństwa, podczas używania korka  
zaleca się stałe podłączenie do systemu doprowadzającego powietrze, by przeciwdziałać spadkom ciśnienia. 

Podłączenie OLS do systemu doprowadzającego powietrze 
 System sprężonego powietrza: Podłączyć zawór roboczy (z zaworem bezpieczeństwa) do systemu 

sprężonego powietrza o maks. ciśnieniu 10 bar. Następnie użyć węży, by podłączyć zawór roboczy do OLS. 
Korek jest gotowy do  napompowania. Uwaga: W przypadku wysokiej zawartości oleju w powietrzu w 
systemie sprężonego powietrza, należy użyć separatorów olejowych. 

 Sprężarka: Podłączyć zawór roboczy (z zaworem bezpieczeństwa) do sprężarki o maks. ciśnieniu 10 bar. 
Następnie użyć węży dostarczonych przez dostawcę, aby podłączyć zawór roboczy do OLS. OLS jest 
gotowe do napompowania. 

 Butla ze sprężonym powietrzem: Aby podłączyć OLS do butli ze sprężonym powietrzem o ciśnieniu 
200/300 bar, należy stosować się do instrukcji zawartej w pełnej wersji instrukcji obsługi. 

Wypuszczanie powietrza z OLS 
 Wypompowanie powietrza z korka może odbywać się jedynie wtedy, gdy mamy pewność, że w pobliżu 

instalacji, w której jest korek  nie znajdują się inne osoby. 
 Opróżnianie korka powinno być prowadzone z bezpiecznej odległości, w sposób kontrolowany. 
 Należy wypuszczać powietrze stopniowo tak, aby wolno redukować różnicę ciśnień. 
 Całkowite opróżnienie korka może nastąpić dopiero różnica ciśnień osiągnie wartości minimalne. 
 Podczas wykonywania testu przy użyciu wody należy bezwarunkowo zredukować przeciwciśnienie 

poprzez wypompowanie wody przed wypuszczeniem powietrza z korka. W przeciwnym razie korek 
wyślizgnie się pod naporem wody.!!! 

 Nie podnosić OLS za przewód z powietrzem, lecz przymocować linę lub łańcuch do klamry podnoszącej. 
 Po użyciu umyć  korek wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. 

Przechowywanie OLS 
Sposób przechowywania korka ma znaczący wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. 
Zgodnie z zaleceniami ISO2230 należy: 
 Przechowywać korek w temperaturze między +15 i +25 C,  w suchym miejscu. 
 Osłaniać  korek przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przepływem powietrza. 
  Należy upewnić się, że korek nie jest przechowywany pod ciśnieniem. 
 Podczas przechowywania unikać długotrwałego kontaktu z płynami, metalami i innymi mat. gumowymi. 
 Po dłuższym okresie składowania korek umyć wodą z mydłem. Zostawić do wyschnięcia w temp. pokojowej. 

Naprawa OLS 
W przypadku uszkodzenia korka nie należy naprawiać we własnym zakresie, lecz skontaktować się z dostawcą. 
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Uwaga! Niewłaściwa obsługa MEGAPLUG może zagrażać życiu. Należy zawsze ściśle stosować 
się do instrukcji. Producent nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego 
użytkowania MEGAPLUG w stosunku do osób jak i rzeczy. 
 
Zasady ogólne: 
 Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego. 
 Nie przekraczać dopuszczalnej różnicy ciśnień. 
 Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone, które mają 

doświadczenie w obsłudze tego typu urządzeń i zapoznały się z instrukcją obsługi. 
 W trakcie obsługiwania urządzenia należy zawsze pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa osoby 

obsługującej jak i osób postronnych. 
 Nie podnosić urządzenia za przewód z powietrzem, lecz przymocować linę lub łańcuch do 

przeznaczonej do tego celu klamry podnoszącej. 
 Urządzenie nadaje się wyłącznie do rur o przekroju okrągłym. 
 Powietrze wypełniające urządzenie nie może zawierać oleju. 
 Podłączać Megaplug zawsze zgodnie z instrukcją 
 Napełnianie powietrzem Megaplug poza rurą nie powinno przekraczać ciśnienia 0.2 bar. 
 Aby uniknąć wyślizgnięcia, zawsze należy podeprzeć Megaplug. 

 
Środki bezpieczeństwa przed montażem: 
 Przed każdym użyciem sprawdzić powierzchnię korka na okoliczność rozdarcia, nacięć lub innych 

uszkodzeń. Może to niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie Megaplug. Korki uszkodzone lub 
takie, które miały kontakt z substancjami chemicznymi nie powinny być używane. W razie 
wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą. 

 Przed każdym użyciem Megaplug  sprawdzić narzędzia używane do pompowania urządzenia. 
Należy sprawdzić, czy są dobrane tak, aby w żadnym wypadku nie zostało przekroczone 
maksymalne ciśnienie robocze dla danego urządzenia. Maksymalne ciśnienie robocze  podano 
nalepce. Należy sprawdzić czystość zaworu bezpieczeństwa. 

 Należy zmierzyć wewnętrzną średnicę rury, w której zostanie umieszczony korek. Rozmiar 
powinien zawsze mieścić się w zakresie Megaplug. 

 Przed włożeniem korka wyczyścić jego zewnętrzną powierzchnię oraz wnętrze rury, w której 
zostanie umieszczony. Zapewnienie czystości powierzchni stykowych poprawia szczelność  i 
przedłuża trwałość urządzenia. 

 
Montaż MEGAPLUG 
 Przed napompowaniem umieścić korek całą długością wewnątrz rury. 
 Korek pompujemy wewnątrz rury tylko do momentu, gdy zetknie się z ścianką. Dalsze napełnianie 

powinno odbywać się w bezpiecznej odległości od instalacji, na zewnątrz rury. Należy upewnić 
się, że w pobliżu instalacji nie znajdują się inne osoby. 

 UWAGA! Niezastosowanie się do instrukcji może grozić poważnym wypadkiem. 
 NIGDY nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego. Jego wartość jest podana na 

nalepce. Zbyt duże ciśnienie może grozić poważnym wypadkiem! Dostępny jest specjalny osprzęt, 
zaprojektowany w celu przeciwdziałania powstawaniu nadmiernego ciśnienia. 

 Należy regularnie sprawdzać ciśnienie wewnętrzna korka. Ze względów bezpieczeństwa zaleca 
się stałe podłączenie korka do przewodu doprowadzającego powietrze podczas użytkowania 
korka, aby uniknąć nagłych spadków ciśnienia. 

 Należy zawsze korzystać z systemu rozporowego w trakcie użytkowania korka, aby uniknąć 
wyślizgiwania się korka z rury. Metody rozpierania pokazano na rys. 1 i 2. 

 
 
 
 

 
 

 
 rys. 1: Ściąganie za pomocą stalowego 

łańcucha 
1. Wąż doprowadzający powietrze; 2. Megaplug 
3. Stalowy łańcuch o odpowiedniej wytrzymałości!

rys. 2: Konstrukcja systemu rozporowego 
1.Wąż doprowadzający powietrze; 2. Megaplug 
3. Konstrukcja rozporowa z drewnianymi belkami 
4. Połączenia

.
.
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Safety Instructions
General
• Inflate the plug in the pipe to the maximum working pressure but never exceed the max. working pressure.
• Never exceed the max. allowable back pressure.
• The OLS may only be used by persons who have been properly instructed and who are familiar with the use of the OLS and 

the content of the user manual.
• When using the OLS the safety of the user and any bystanders must always be borne in mind.
• Do not lift the OLS by the air hose, but attach a rope or chain to the lifting brace intended for the purpose.
• The OLS is exclusively to be inserted in round pipes.
• Fill the OLS with air which contains as little oil as possible.
• ALWAYS connect the OLS according to the instructions listed in the complete user manual.
• Outside of the pipe the OLS may be inflated to a maximum of 0.5 bar.
•Do not exceed maximum allowable pressure differential.
•Always connect the OLS according to instructions.
Safety measures before use
• On each occasion, before using the OLS, inspect the surface for tears, incisions and any other damage. These can 

influence the functioning of the OLS. Stoppers which are damaged or which have come into contact with chemical 
substances may no longer be used. In case of doubt, contact your supplier.

• Avoid sliding of the plug by strutting it or secure it with a suitable chain.
• On each occasion, before using the OLS, examine the accessories with which the OLS is to be inflated. Check to ensure 

that the accessories have been fitted in such a way that they will under no circumstances allow a higher pressure than the 
maximal operating pressure of the type of OLS in question. The maximal operating pressure of the OLS is indicated on the 
label.

• Measure the internal diameter of the pipe within which the OLS is to be inserted. Ensure that this dimension is always within 
the scope of the OLS.

• Before inserting the OLS, clean both the exterior surface of the OLS and the interior surface of the pipe where the OLS is to 
be positioned. A clean contact surface works to the advantage of a good seal as well as good life span of the OLS.

Fitting the OLS
• Insert the full length of the OLS within the pipe before filling the OLS with air.
• When filling the OLS inside the pipe, only fill the OLS so far that the wall is just touching. Then build up the pressure at a 

safe distance.
• The maximal operating pressure of the OLS may NEVER be exceeded. The maximal operating pressure of the OLS is 

indicated on the label. Excessive pressure can cause serious accidents! There are special OLS accessories available, 
specially designed to prevent the build-up of excessive pressure.

• When using compressed-air cylinders of 200/300 bar a pressure reduction valve must always be fitted. NEVER fill the OLS 
directly from a compressed-air cylinder.

* Check the internal pressure in the OLS regularly. For safety’s sake we recommend to keep the OLS connected to air-supply 
during use to prevent pressure lapse.

Connecting the OLS to the air supply system
 Compressed-air system
 Connect the operating valve (with safety valve) to your compressed-air system of max. 10 bar. Then use pipes to connect 

the operating valve to the OLS. The OLS can now be filled.
 Remark: In the case that the air in your compressed-air system contains a high level of oil, oil separators must be used.
 Compressor
 Connect the operating valve or tyre valve (with safety valve) to your compressor of max. 10 bar. Then use the pipes 

supplied by your supplier to connect the operating valve to the OLS. The OLS can now be filled.
 Compressed-air cylinder
 To connect the OLS to a compressed-air cylinder of 200/300 bar, follow the instructions listed in the complete version of the 

user manual.
Deflating the OLS
• Only allow the OLS to empty once you are sure that there is nobody in the pipe system within which the OLS functioned as 

a seal.
• Empty the OLS at a safe distance in a controlled manner.
• Empty the OLS gradually to slowly reduce the differential pressure.
• Only allow the OLS to empty completely once the pressure differential over the OLS is minimal.
• Do not lift the OLS by the air pipe, but attach a rope or chain to the lifting brace intended for the purpose.
• After use, clean the OLS with soap and water and then leave the OLS to dry at room temperature.
Storing the OLS
The way in which the OLS is stored can considerably influence the life span and operative safety of the OLS.
The ISO 2230 lists the following guidelines:
• Store at a temperature of between +15°C and +25°C.
• Store in dry storage space.
• Screen the OLS from direct (sun)light.
• Screen the OLS from circulating air.
• As far as possible ensure that the OLS is not subject to pressure while stored.
• Avoid long-term contact with liquids during storage.
• Avoid long-term contact with metals during storage.
• Avoid long-term contact with other rubber items.
• After long-term storage the OLS can be cleaned with soap and water. Once cleaned the OLS should be left to dry at room 

temperature.
Repairing the OLS
In the case of damage to the OLS do not attempt to repair the OLS yourself but contact your supplier.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ROHRBLASEN. 
Sicherheitsvorschriften
Allgemein
* Befülle die Rohrblase im Rohr bis zu den zulässigen Betriebsüberdruck aber überschreite 
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USER MANUAL FOR MEGAPLUG

Attention: Wrong use of the MEGAPLUG can cause life threatening situations! Always follow  
these Safety Instructions. The manufacturer is not liable for damage to persons or objects 
caused by wrong use of the MEGAPLUG.

General
• Inflate the Megaplu in the pipe to the maximum working pressure but never exceed the max. working pressure.
• Never exceed the max. allowable back pressure.
• The MEGAPLUG may only be used by persons who have been properly instructed and who are familiar with the use 

of the MEGAPLUG and the content of the user manual.
• When using the MEGAPLUG the safety of the user and any bystanders must always be borne in mind.
• Do not lift the MEGAPLUG by the air hose, but attach a rope or chain to the lifting brace intended for the purpose.
• The MEGAPLUG is exclusively to be inserted in round pipes.
• Fill the MEGAPLUG with air which contains no oil.
• ALWAYS connect the MEGAPLUG according to the instructions listed in the user manual.
• Outside of the pipe the MEGAPLUG may be inflated to a maximum of 0.2 bar.
•        Always try to strut the MEGAPLUG to avoid sliding.

Safety measures before use
• On each occasion, before using the MEGAPLUG, inspect the surface for tears, incisions and any other damage. 

These can influence the functioning of the MEGAPLUG. Stoppers which are damaged or which have come into 
contact with chemical substances may no longer be used. In case of doubt, contact your supplier.

• On each occasion, before using the MEGAPLUG, examine the accessories with which the MEGAPLUG is to be 
inflated. Check to ensure that the accessories have been fitted in such a way that they will under no circumstances 
allow a higher pressure than the maximal operating pressure of the type of MEGAPLUG in question. The maximal 
operating pressure of the MEGAPLUG is indicated on the label. Make sure that the safety valve is clean.

• Measure the internal diameter of the pipe within which the MEGAPLUG is to be inserted. Ensure that this dimension is 
always within the scope of the MEGAPLUG.

• Before inserting the MEGAPLUG, clean both the exterior surface of the MEGAPLUG and the interior surface of the 
pipe where the MEGAPLUG is to be positioned. A clean contact surface works to the advantage of a good seal as well 
as good life span of the MEGAPLUG.

Fitting the MEGAPLUG
• Insert the full length of the MEGAPLUG within the pipe before filling the MEGAPLUG with air.
• When filling the MEGAPLUG inside the pipe, only fill the MEGAPLUG so far that the wall is just touching. Then build 

up the pressure at a safe distance. Do this only from outside the pipe-system. Make sure that nobody is in the pipe-
system during the filling period!

 Watch: when this advice is not beeing followed, heavy accidents can occur.
• The maximal operating pressure of the MEGAPLUG may NEVER be exceeded. The maximal operating pressure of 

the MEGAPLUG is indicated on the label. Excessive pressure can cause serious accidents! There are special 
MEGAPLUG accessories available, specially designed to prevent the build-up of excessive pressure.

• Check the internal pressure in the MEGAPLUG regularly. For safety’s sake we recommend to keep the MEGAPLUG 
connected to air-supply during use to prevent pressure lapse.

• Always use strutting when using the plug, to prevent the MEGAPLUG from sliding out. Strutting methods are indicated 
on picture 1 and 2.

USER MANUAL FOR MEGAPLUG

Attention: Wrong use of the MEGAPLUG can cause life threatening situations! Always follow  
these Safety Instructions. The manufacturer is not liable for damage to persons or objects 
caused by wrong use of the MEGAPLUG.

General
• Inflate the Megaplu in the pipe to the maximum working pressure but never exceed the max. working pressure.
• Never exceed the max. allowable back pressure.
• The MEGAPLUG may only be used by persons who have been properly instructed and who are familiar with the use 

of the MEGAPLUG and the content of the user manual.
• When using the MEGAPLUG the safety of the user and any bystanders must always be borne in mind.
• Do not lift the MEGAPLUG by the air hose, but attach a rope or chain to the lifting brace intended for the purpose.
• The MEGAPLUG is exclusively to be inserted in round pipes.
• Fill the MEGAPLUG with air which contains no oil.
• ALWAYS connect the MEGAPLUG according to the instructions listed in the user manual.
• Outside of the pipe the MEGAPLUG may be inflated to a maximum of 0.2 bar.
•        Always try to strut the MEGAPLUG to avoid sliding.

Safety measures before use
• On each occasion, before using the MEGAPLUG, inspect the surface for tears, incisions and any other damage. 

These can influence the functioning of the MEGAPLUG. Stoppers which are damaged or which have come into 
contact with chemical substances may no longer be used. In case of doubt, contact your supplier.

• On each occasion, before using the MEGAPLUG, examine the accessories with which the MEGAPLUG is to be 
inflated. Check to ensure that the accessories have been fitted in such a way that they will under no circumstances 
allow a higher pressure than the maximal operating pressure of the type of MEGAPLUG in question. The maximal 
operating pressure of the MEGAPLUG is indicated on the label. Make sure that the safety valve is clean.

• Measure the internal diameter of the pipe within which the MEGAPLUG is to be inserted. Ensure that this dimension is 
always within the scope of the MEGAPLUG.

• Before inserting the MEGAPLUG, clean both the exterior surface of the MEGAPLUG and the interior surface of the 
pipe where the MEGAPLUG is to be positioned. A clean contact surface works to the advantage of a good seal as well 
as good life span of the MEGAPLUG.

Fitting the MEGAPLUG
• Insert the full length of the MEGAPLUG within the pipe before filling the MEGAPLUG with air.
• When filling the MEGAPLUG inside the pipe, only fill the MEGAPLUG so far that the wall is just touching. Then build 

up the pressure at a safe distance. Do this only from outside the pipe-system. Make sure that nobody is in the pipe-
system during the filling period!

 Watch: when this advice is not beeing followed, heavy accidents can occur.
• The maximal operating pressure of the MEGAPLUG may NEVER be exceeded. The maximal operating pressure of 

the MEGAPLUG is indicated on the label. Excessive pressure can cause serious accidents! There are special 
MEGAPLUG accessories available, specially designed to prevent the build-up of excessive pressure.

• Check the internal pressure in the MEGAPLUG regularly. For safety’s sake we recommend to keep the MEGAPLUG 
connected to air-supply during use to prevent pressure lapse.

• Always use strutting when using the plug, to prevent the MEGAPLUG from sliding out. Strutting methods are indicated 
on picture 1 and 2.
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Instrukcja użytkowania pneumatycznych korków zamykających/  Instrukcja bezpieczeństwa 
 

Zasady ogólne: 
 Nie przekraczać  dopuszczalnej różnicy ciśnień. 
 Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone, które mają 

doświadczenie w obsłudze tego typu korków oraz zapoznały się z instrukcją obsługi. 
 Przy użyciu korka należy zawsze pamiętać o bezpieczeństwie osoby obsługującej i osób postronnych 
 Nie podnosić korka za wąż do powietrza, lecz przymocować linę lub łańcuch do klamry podnoszącej. 
 Urządzenie nadaje się wyłącznie do rur o przekroju okrągłym. 
 OLS napełniać powietrzem o jak najmniejszej zawartości oleju. 
 Podłączać OLS ściśle zgodnie z instrukcją podaną w pełnej wersji instrukcji obsługi 
 Napełnianie powietrzem OLS poza rurą nie powinno przekraczać ciśnienia max 0.5 bar 
 Stosować OLS ściśle zgodnie z instrukcją. 
 Zawsze należy użyć rozpórki w celu zapobiegania wyślizgnięciu się korka. 
Środki bezpieczeństwa przed montażem 
 Przed każdym użyciem sprawdzić powłokę korka na okoliczność rozdarcia, nacięć lub innych uszkodzeń. 

Może to niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie korka. Korki uszkodzone lub te, które stykały się z 
substancjami chemicznymi nie powinny być używane. W razie wątpliwości skontaktować się z dostawcą. 

 Przed każdym użyciem OLS  sprawdzić narzędzia używane do pompowania korka. Należy je dopasować w 
taki sposób, by w żadnym wypadku nie zostało przekroczone maksymalne ciśnienie robocze dla danego typu 
korka. Maksymalne ciśnienie robocze  podane jest na nalepce na korku.  

 Należy zmierzyć wewnętrzną średnicę rury.  Rozmiar powinien zawsze mieścić się w zakresie OLS. 
 Przed włożeniem korka wyczyścić jego zewnętrzną powierzchnię oraz wnętrze rury, w której zostanie 

umieszczony. Zapewnienie czystości powierzchni stykowych poprawia szczelność i przedłuża trwałość korka. 
Montaż OLS 
 Przed napompowaniem umieścić korek całą długością wewnątrz rury. 
 Korek pompujemy wewnątrz rury tylko do momentu, gdy zetknie się z ścianką. Dalsze napełnianie powinno 

odbywać się w bezpiecznej odległości od instalacji. Należy upewnić się, że w pobliżu instalacji nie znajdują 
się inne osoby. 

 NIGDY nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego. Jego wartość jest podana na nalepce. 
Zbyt duże ciśnienie może grozić poważnym wypadkiem. Dostępny jest specjalny osprzęt, zaprojektowany  w 
celu przeciwdziałania powstawaniu nadmiernego ciśnienia. 

 W przypadku korzystania z butli ze sprężonym powietrzem 200/300 bar należy zawsze zamocować zawór 
redukujący ciśnienie. NIGDY nie pompować korka bezpośrednio z butli. 

 Regularnie sprawdzać ciśnienie wewnątrz OLS. Ze względów bezpieczeństwa, podczas używania korka  
zaleca się stałe podłączenie do systemu doprowadzającego powietrze, by przeciwdziałać spadkom ciśnienia. 

Podłączenie OLS do systemu doprowadzającego powietrze 
 System sprężonego powietrza: Podłączyć zawór roboczy (z zaworem bezpieczeństwa) do systemu 

sprężonego powietrza o maks. ciśnieniu 10 bar. Następnie użyć węży, by podłączyć zawór roboczy do OLS. 
Korek jest gotowy do  napompowania. Uwaga: W przypadku wysokiej zawartości oleju w powietrzu w 
systemie sprężonego powietrza, należy użyć separatorów olejowych. 

 Sprężarka: Podłączyć zawór roboczy (z zaworem bezpieczeństwa) do sprężarki o maks. ciśnieniu 10 bar. 
Następnie użyć węży dostarczonych przez dostawcę, aby podłączyć zawór roboczy do OLS. OLS jest 
gotowe do napompowania. 

 Butla ze sprężonym powietrzem: Aby podłączyć OLS do butli ze sprężonym powietrzem o ciśnieniu 
200/300 bar, należy stosować się do instrukcji zawartej w pełnej wersji instrukcji obsługi. 

Wypuszczanie powietrza z OLS 
 Wypompowanie powietrza z korka może odbywać się jedynie wtedy, gdy mamy pewność, że w pobliżu 

instalacji, w której jest korek  nie znajdują się inne osoby. 
 Opróżnianie korka powinno być prowadzone z bezpiecznej odległości, w sposób kontrolowany. 
 Należy wypuszczać powietrze stopniowo tak, aby wolno redukować różnicę ciśnień. 
 Całkowite opróżnienie korka może nastąpić dopiero różnica ciśnień osiągnie wartości minimalne. 
 Podczas wykonywania testu przy użyciu wody należy bezwarunkowo zredukować przeciwciśnienie 

poprzez wypompowanie wody przed wypuszczeniem powietrza z korka. W przeciwnym razie korek 
wyślizgnie się pod naporem wody.!!! 

 Nie podnosić OLS za przewód z powietrzem, lecz przymocować linę lub łańcuch do klamry podnoszącej. 
 Po użyciu umyć  korek wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. 

Przechowywanie OLS 
Sposób przechowywania korka ma znaczący wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. 
Zgodnie z zaleceniami ISO2230 należy: 
 Przechowywać korek w temperaturze między +15 i +25 C,  w suchym miejscu. 
 Osłaniać  korek przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przepływem powietrza. 
  Należy upewnić się, że korek nie jest przechowywany pod ciśnieniem. 
 Podczas przechowywania unikać długotrwałego kontaktu z płynami, metalami i innymi mat. gumowymi. 
 Po dłuższym okresie składowania korek umyć wodą z mydłem. Zostawić do wyschnięcia w temp. pokojowej. 

Naprawa OLS 
W przypadku uszkodzenia korka nie należy naprawiać we własnym zakresie, lecz skontaktować się z dostawcą. 
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Instrukcja obsługi MEGAPLUG- strona 1 z 2 
 
Uwaga! Niewłaściwa obsługa MEGAPLUG może zagrażać życiu. Należy zawsze ściśle stosować 
się do instrukcji. Producent nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego 
użytkowania MEGAPLUG w stosunku do osób jak i rzeczy. 
 
Zasady ogólne: 
 Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego. 
 Nie przekraczać dopuszczalnej różnicy ciśnień. 
 Urządzenie może być obsługiwane jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone, które mają 

doświadczenie w obsłudze tego typu urządzeń i zapoznały się z instrukcją obsługi. 
 W trakcie obsługiwania urządzenia należy zawsze pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa osoby 

obsługującej jak i osób postronnych. 
 Nie podnosić urządzenia za przewód z powietrzem, lecz przymocować linę lub łańcuch do 

przeznaczonej do tego celu klamry podnoszącej. 
 Urządzenie nadaje się wyłącznie do rur o przekroju okrągłym. 
 Powietrze wypełniające urządzenie nie może zawierać oleju. 
 Podłączać Megaplug zawsze zgodnie z instrukcją 
 Napełnianie powietrzem Megaplug poza rurą nie powinno przekraczać ciśnienia 0.2 bar. 
 Aby uniknąć wyślizgnięcia, zawsze należy podeprzeć Megaplug. 

 
Środki bezpieczeństwa przed montażem: 
 Przed każdym użyciem sprawdzić powierzchnię korka na okoliczność rozdarcia, nacięć lub innych 

uszkodzeń. Może to niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie Megaplug. Korki uszkodzone lub 
takie, które miały kontakt z substancjami chemicznymi nie powinny być używane. W razie 
wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą. 

 Przed każdym użyciem Megaplug  sprawdzić narzędzia używane do pompowania urządzenia. 
Należy sprawdzić, czy są dobrane tak, aby w żadnym wypadku nie zostało przekroczone 
maksymalne ciśnienie robocze dla danego urządzenia. Maksymalne ciśnienie robocze  podano 
nalepce. Należy sprawdzić czystość zaworu bezpieczeństwa. 

 Należy zmierzyć wewnętrzną średnicę rury, w której zostanie umieszczony korek. Rozmiar 
powinien zawsze mieścić się w zakresie Megaplug. 

 Przed włożeniem korka wyczyścić jego zewnętrzną powierzchnię oraz wnętrze rury, w której 
zostanie umieszczony. Zapewnienie czystości powierzchni stykowych poprawia szczelność  i 
przedłuża trwałość urządzenia. 

 
Montaż MEGAPLUG 
 Przed napompowaniem umieścić korek całą długością wewnątrz rury. 
 Korek pompujemy wewnątrz rury tylko do momentu, gdy zetknie się z ścianką. Dalsze napełnianie 

powinno odbywać się w bezpiecznej odległości od instalacji, na zewnątrz rury. Należy upewnić 
się, że w pobliżu instalacji nie znajdują się inne osoby. 

 UWAGA! Niezastosowanie się do instrukcji może grozić poważnym wypadkiem. 
 NIGDY nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego. Jego wartość jest podana na 

nalepce. Zbyt duże ciśnienie może grozić poważnym wypadkiem! Dostępny jest specjalny osprzęt, 
zaprojektowany w celu przeciwdziałania powstawaniu nadmiernego ciśnienia. 

 Należy regularnie sprawdzać ciśnienie wewnętrzna korka. Ze względów bezpieczeństwa zaleca 
się stałe podłączenie korka do przewodu doprowadzającego powietrze podczas użytkowania 
korka, aby uniknąć nagłych spadków ciśnienia. 

 Należy zawsze korzystać z systemu rozporowego w trakcie użytkowania korka, aby uniknąć 
wyślizgiwania się korka z rury. Metody rozpierania pokazano na rys. 1 i 2. 

 
 
 
 

 
 

 
 rys. 1: Ściąganie za pomocą stalowego 

łańcucha 
1. Wąż doprowadzający powietrze; 2. Megaplug 
3. Stalowy łańcuch o odpowiedniej wytrzymałości!

rys. 2: Konstrukcja systemu rozporowego 
1.Wąż doprowadzający powietrze; 2. Megaplug 
3. Konstrukcja rozporowa z drewnianymi belkami 
4. Połączenia
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3. Konstrukcja rozporowa z drewnianymi belkami 
4. Połączenia

.
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Picture 1: Strutting with steel chain           Picture 2: Strutting-construction.
 1. Air supply hose      1. Air supply hose
 2. Megaplug       2. Megaplug
 3. Steel chain with sufficient strength!!     3. Strutting construction with wooden beams.
        4. Connections
       

Page 1 of 2

Connecting the MEGAPLUG to the air supply system
• Always fill the MEGAPLUG with an operating valve with pressure gauge that indicates the pressure within the plug. 

The MEGAPLUG is supplied with a safety valve regulated on 1,5 bar. Please note that this safety valve has limited 
capacity. Fill the MEGAPLUG with a supply pressure close to 1,5 bar. 

• When using compressed-air cylinders of 200/300 bar a pressure reduction valve must always be fitted. NEVER fill the
 OLS directly from a compressed-air cylinder.

Deflating the MEGAPLUG
• Only allow the MEGAPLUG to empty once you are sure that there is nobody in the pipe system within which the 

MEGAPLUG functioned as a seal.
• Empty the MEGAPLUG at a safe distance in a controlled manner. To speed up the deflating process the 2” Air vent 

with a hose attached to it can be used.
• Empty the MEGAPLUG gradually to slowly reduce the differential pressure.
• Only allow the MEGAPLUG to empty completely once the pressure differential over the MEGAPLUG is minimal.
• When performing a test with water it is absolutely necessary to reduce the backpressure by pumping away 

water, before deflating the MEGAPLUG . Otherwise the plug will slide out due to the weight of the water!!!
• After use, clean the MEGAPLUG with soap and water and then leave the MEGAPLUG to dry at room temperature.

Storing the MEGAPLUG
The way in which the MEGAPLUG is stored can considerably influence the life span and operative safety of the MEGAPLUG.
The ISO 2230 lists the following guidelines:
• Store at a temperature of between +15°C and +25°C.
• Store in dry storage space.
• Screen the MEGAPLUG from direct (sun)light and circulating air.
• As far as possible ensure that the MEGAPLUG is not subject to pressure while stored.
• Avoid long-term contact with liquids, metals and other rubber items during storage.
• After long-term storage the MEGAPLUG can be cleaned with soap and water. Once cleaned the MEGAPLUG should 

be left to dry at room temperature.

Repairing the MEGAPLUG
In the case of damage to the MEGAPLUG do not attempt to repair the MEGAPLUG yourself but contact your supplier.

This User Manual was delivered with Megaplug no.......................... d.d. ……………….. to the 
customer or end-user and explained where necessary.

Please return by fax the completed form after reading this manual, and sent it to:

Trelleborg Bakker BV. Fax no.: +31 180 433080
Attn. of Sales Department

……………………………….     …………………………………..
Supplier       Customer/End-user

Page 2 of 2
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Instrukcja obsługi MEGAPLUG- strona 2 z 2 

 
Podłączenie MEGAPLUG do systemu doprowadzającego powietrze 

 Zawsze należy pompować korek stosując zawór roboczy z manometrem, który pokazuje 
ciśnienie wewnątrz korka. Megaplug wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa ustawiony na 
maksymalne ciśnienie 1.5 bar.  Należy pamiętać, że zawór ten ma ograniczoną wydajność. 
Napompować korek do ciśnienia wejściowego około 1.5 bar  

 W przypadku korzystania z butli ze sprężonym powietrzem 200/300 bar należy zawsze użyć 
zaworu redukującego ciśnienie. NIGDY nie należy pompować korka bezpośrednio z butli. 

 
Wypuszczanie powietrza z MEGAPLUG 

 Opróżnianie korka może odbywać się jedynie wtedy, gdy mamy pewność, że wewnątrz rury 
ani w pobliżu instalacji, w której zastosowano korek  nie znajdują się inne osoby. 

 Opróżnianie korka powinno nastąpić w bezpiecznej odległości, w sposób kontrolowany. Aby 
przyspieszyć opróżnianie można zastosować 2-calowy odpowietrznik z przyłączonym wężem. 

 Wypuszczać powietrze stopniowo tak, aby wolno redukować różnicę ciśnień. 
 Całkowite wypompowanie powietrza z korka może nastąpić dopiero gdy różnica ciśnień 

osiągnie wartości minimalne. 
 Podczas wykonywania testu przy użyciu wody należy bezwarunkowo zredukować 

przeciwciśnienie poprzez wypompowanie wody przed wypuszczeniem powietrza z 
korka. W przeciwnym razie korek wyślizgnie się pod naporem wody.!!! 

 Po użyciu przemyć korek wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze 
pokojowej. 

 
Przechowywanie MEGAPLUG 
Sposób przechowywania korka ma znaczący wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania 
urządzenia. Zgodnie z zaleceniami ISO2230 należy: 

 Przechowywać korek w temperaturze między +15 i +25 C w suchym miejscu 
 Chronić korek przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przepływem powietrza. 
 Należy upewnić się, że korek nie jest przechowywany pod ciśnieniem. 
 Podczas przechowywania unikać długotrwałego kontaktu z płynami, metalami i innymi 

materiałami gumowymi. 
 Po dłuższym okresie przechowywania korek umyć wodą z mydłem i zostawić do wyschnięcia 

w temperaturze pokojowej. 
 
Naprawa Megaplug 
W przypadku uszkodzenia korka nie należy naprawiać go we własnym zakresie, lecz skontaktować 
się z dostawcą. 
 
 
 
 
 
Niniejsza instrukcja użytkowania została dostarczona razem z MEGAPLUG nr ................................ 
dnia ....................... do Klienta lub użytkownika końcowego oraz w razie konieczności objaśniona. 
 
Proszę o wypełnienie powyższego po przeczytaniu instrukcji oraz przesłanie do: 

 
 
 

 
 
 
..............................     ........................................ 

Dostawca           Klient/ Użytkownik końcowy 
 

SOBTRADE Sp. z o.o., fax 022 865 35 02/ Dział Sprzedaży 
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SOBTRADE Sp. z o.o., fax 022 865 35 02/ Dział Sprzedaży 

.

.

,



15 14

 
Instrukcja obsługi MEGAPLUG- strona 2 z 2 

 
Podłączenie MEGAPLUG do systemu doprowadzającego powietrze 

 Zawsze należy pompować korek stosując zawór roboczy z manometrem, który pokazuje 
ciśnienie wewnątrz korka. Megaplug wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa ustawiony na 
maksymalne ciśnienie 1.5 bar.  Należy pamiętać, że zawór ten ma ograniczoną wydajność. 
Napompować korek do ciśnienia wejściowego około 1.5 bar  

 W przypadku korzystania z butli ze sprężonym powietrzem 200/300 bar należy zawsze użyć 
zaworu redukującego ciśnienie. NIGDY nie należy pompować korka bezpośrednio z butli. 

 
Wypuszczanie powietrza z MEGAPLUG 

 Opróżnianie korka może odbywać się jedynie wtedy, gdy mamy pewność, że wewnątrz rury 
ani w pobliżu instalacji, w której zastosowano korek  nie znajdują się inne osoby. 

 Opróżnianie korka powinno nastąpić w bezpiecznej odległości, w sposób kontrolowany. Aby 
przyspieszyć opróżnianie można zastosować 2-calowy odpowietrznik z przyłączonym wężem. 

 Wypuszczać powietrze stopniowo tak, aby wolno redukować różnicę ciśnień. 
 Całkowite wypompowanie powietrza z korka może nastąpić dopiero gdy różnica ciśnień 

osiągnie wartości minimalne. 
 Podczas wykonywania testu przy użyciu wody należy bezwarunkowo zredukować 

przeciwciśnienie poprzez wypompowanie wody przed wypuszczeniem powietrza z 
korka. W przeciwnym razie korek wyślizgnie się pod naporem wody.!!! 

 Po użyciu przemyć korek wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze 
pokojowej. 

 
Przechowywanie MEGAPLUG 
Sposób przechowywania korka ma znaczący wpływ na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania 
urządzenia. Zgodnie z zaleceniami ISO2230 należy: 

 Przechowywać korek w temperaturze między +15 i +25 C w suchym miejscu 
 Chronić korek przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przepływem powietrza. 
 Należy upewnić się, że korek nie jest przechowywany pod ciśnieniem. 
 Podczas przechowywania unikać długotrwałego kontaktu z płynami, metalami i innymi 

materiałami gumowymi. 
 Po dłuższym okresie przechowywania korek umyć wodą z mydłem i zostawić do wyschnięcia 

w temperaturze pokojowej. 
 
Naprawa Megaplug 
W przypadku uszkodzenia korka nie należy naprawiać go we własnym zakresie, lecz skontaktować 
się z dostawcą. 
 
 
 
 
 
Niniejsza instrukcja użytkowania została dostarczona razem z MEGAPLUG nr ................................ 
dnia ....................... do Klienta lub użytkownika końcowego oraz w razie konieczności objaśniona. 
 
Proszę o wypełnienie powyższego po przeczytaniu instrukcji oraz przesłanie do: 

 
 
 

 
 
 
..............................     ........................................ 
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SOBTRADE Sp. z o.o., fax 022 865 35 02/ Dział Sprzedaży 
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Przykładowy certyfikat próby ciśnieniowej 
 

 
 
 

Product: Opblaasbare afsluiter   Product: Inflatable pipeplug  
Produkt: Rohrblase    Produit : Bouchon gonflable tuyaux 
Produkt: Korek pneumatyczny  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Met dit certificaat wordt verklaard dat dit product is geproduceerd, geïnspecteerd en 
getest overeenkomstig bovengenoemde specificaties. 
 
This certificate states that the above product is produced, inspected and tested 
according to above mentioned specifications. 
 
Ten certyfikat stwierdza, że powyższy towar został wyprodukowany, sprawdzony I 
przetestowany zgodnie z podaną powyżej specyfikacją. 
 
Mit dieses Zertifikat erklären wir daß dieses Produkt ist produziert, inspiziert und 
geprüft gemäß obengenannte Spezifikation. 
 
Nous déclarons que ce produit a été contrôlé et reconnu conforme aux spécification 
ci-dessus. 
 

TRELLEBORG BAKKER B.V. 
Signature : 
Podpis  
Naam / name/nazwisko :    Datum / Date/Data : 
Name / Nom      Datum / Date  
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Example Test Certificate 

 

 

Fabriekscontrole-attest    Factory test report 
NEN-EN 10204 2.2 

 
 Werkzeugnis                      Certificat de controle 
 
Product: Opblaasbare afsluiter   Product: Inflatable pipeplug  
Produkt: Rohrblase    Produit : Bouchon gonflable tuyaux  
 

i

bar
2

psi
29

 
 

Met dit certificaat wordt verklaard dat dit product is geproduceerd, geïnspecteerd en 
getest overeenkomstig bovengenoemde specificaties. 
 
This certificate states that the above product is produced, inspected and tested 
according to above mentioned specifications. 
 
Mit dieses Zertifikat erklären wir daß dieses Produkt ist produziert, inspiziert und geprüft 
gemäß obengenannte Spezifikation. 
 
Nous déclarons que ce produit a été contrôlé et reconnu conforme aux spécification ci-
dessus. 

 
TRELLEBORG BAKKER B.V. 

 
Signature :  
Naam / name :    Datum / Date: 
Name / Nom     Datum / Date 
 

 

 

 

i
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REMARK:   1. THE CHEMICAL RESISTANCE OF THE OLS IS ALSO DEPENDENT UPON THE CONCENTRATION, DURATION OF CONTACT AND THE 
  TEMPERATURE AT THE TIME USE.   
 2. THE CHEMICAL RESISTANCE OF THE OLS TO OTHER SUBSTANCES CAN BE ASSESSED UPON REQUEST.
 3. THE CHEMICAL RESISTANCE OF THE OLS ARE VALID AT 18 DEGREES CELCIUS

Odporność chemiczna korków z Chloroprenu oraz NBR

--  = Not recommended
+/-  = Moderate
++ = Good

Resistance

CR NBR

Allyl chloride -- --

Acetone -- --

Alcohol ++ ++

Aluminium chloride +/- ++

Chlorure d’aluminium ++ +/-

Aluminium nitrate ++ ++

Aluminium sulphate ++ ++

Anilin -- --

Acetic acid 50% -- --

Acetic acid 100% -- --

Benzol(Benzene) -- --

Petrol Ether -- --

Bromine -- --

Butanol ++ ++

Calcium chloride ++ ++

Calcium Hydroxide ++ ++

Calcium Nitrate ++ ++

Ether -- --

Ethylglycol ++ ++

Gasoil +/- ++

Glycerin ++ ++

Hexanol +/- ++

Potassium carbonate ++ ++

Potassium hydroxide 50% +/- +/-

Potassium nitrate ++ ++

Potassium sulphate ++ +/-

Kerosene -- --

Magnesium chloride ++ ++

Hydroxyde de magnésium                ++ +/-

Mineral petrol -- +/-

Sodium carbonate ++ ++

Sodium chlorite ++ ++

Sodium hydroxide 25% ++ ++

Sodium sulphate ++ +/-

Petroleum crude oil -- +/-

Nitric acid 20% -- --

Nitric acid 70% -- --

Fatty acid +/- --

Distilled water +/- ++

Sea water ++ ++

Zinc chloride ++ ++

Zinc nitrate ++ ++

Zinc sulphate ++ ++

Hydrochloric Acid 10% -- +/-

Hydrochloric Acid 37% -- +/-

Sulphuric acid 20% +/- +/-
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Odporność chemiczna korków z Chloroprenu oraz NBR 

 
 Odporność 
 CR NBR 
Chlorek allilu, CH2=CHCH2Cl - - - - 
Aceton - - - - 
Alkohol + + + + 
Chlorek glinu, AlCl3 + / - + + 
Azotan(V) glinu, Al(NO3)3 + + + + 
Siarczan(VI) glinu, Al2(SO4)3 + + + + 
Anilna - - - - 
Kwas octowy (kwas etanowy)  50% lub 100% - - - - 
Benzol (Benzen) - - - - 
Eter benzyny - - - - 
Brom - - - -  
Butanol + + + + 
Chlorek wapnia, CaCl2 + + + + 
Wodorotlenek wapnia, Ca(OH)2 + + + + 
Azotan (V) wapnia, saletra wapniowa (norweska), Ca(NO3)2 + + + + 
Eter - - - - 
Glikol etylenowy + + + + 
Olej napędowy + / - - - 
Gliceryna + + + + 
Heksanol + / - + + 
Węglan potasu, K2CO3 + + + + 
Wodorotlenek potasu  50% + / - + / - 
Azotan (V)potasu, azotan potasu, KNO3 + + + + 
Siarczan(VI) potasu, siarczan potasu, K2SO4 + / - + + 
Nafta - - - - 
Chlorek magnezu, MgCl2 + + + + 
Wodorotlenek magnezu, Mg(OH)2 + + + / - 
Olej mineralny - - + / - 
Węglan sodu, Na2CO3 + + + + 
Chloran(III) sodu, NaClO2 + / - + + 
Wodorotlenek sodu,  NaOH , 25% + + + + 
Siarczan(VI) sodu, siarczan sodu, Na2SO4 + + + / - 
Ropa naftowa- surowa, nieprzetworzona - - + / - 
Kwas azotowy(V), kwas azotowy, HNO3, 10% lub 70% - - - - 
Kwasy tłuszczowe + / - - - 
Woda destylowana + / - + + 
Woda morska + + + + 
Chlorek cynku, ZnCl2 + + + + 
Azotan(V) cynku, azotan cynku, Zn(NO3)2 + + + + 
Siarczan(VI) cynku, siarczan cynku, ZnSO4 + + + + 
Kwas solny, HCl, 10% lub 37% - - + / - 
Kwas (tetraokso) siarkowy(VI), kwas siarkowy, H2SO4, 20% + / - + / - 

 
+ + = dobra   + / - = średnia   - - = nie zaleca się 

 
Uwaga:     
1. Odporność chemiczna OLS jest  zależy również od  stężenia substancji, okresu trwania styczności 
z korkiem, jak i temperatury.      
2. Odporność chemiczna OLS w stosunku do innych substancji może być podana na życzenie klienta. 
3. Podane odporności chemiczne są obowiązujące dla temperatury 18 st. C. 
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Siarczan(VI) glinu, Al2(SO4)3 + + + + 
Anilna - - - - 
Kwas octowy (kwas etanowy)  50% lub 100% - - - - 
Benzol (Benzen) - - - - 
Eter benzyny - - - - 
Brom - - - -  
Butanol + + + + 
Chlorek wapnia, CaCl2 + + + + 
Wodorotlenek wapnia, Ca(OH)2 + + + + 
Azotan (V) wapnia, saletra wapniowa (norweska), Ca(NO3)2 + + + + 
Eter - - - - 
Glikol etylenowy + + + + 
Olej napędowy + / - - - 
Gliceryna + + + + 
Heksanol + / - + + 
Węglan potasu, K2CO3 + + + + 
Wodorotlenek potasu  50% + / - + / - 
Azotan (V)potasu, azotan potasu, KNO3 + + + + 
Siarczan(VI) potasu, siarczan potasu, K2SO4 + / - + + 
Nafta - - - - 
Chlorek magnezu, MgCl2 + + + + 
Wodorotlenek magnezu, Mg(OH)2 + + + / - 
Olej mineralny - - + / - 
Węglan sodu, Na2CO3 + + + + 
Chloran(III) sodu, NaClO2 + / - + + 
Wodorotlenek sodu,  NaOH , 25% + + + + 
Siarczan(VI) sodu, siarczan sodu, Na2SO4 + + + / - 
Ropa naftowa- surowa, nieprzetworzona - - + / - 
Kwas azotowy(V), kwas azotowy, HNO3, 10% lub 70% - - - - 
Kwasy tłuszczowe + / - - - 
Woda destylowana + / - + + 
Woda morska + + + + 
Chlorek cynku, ZnCl2 + + + + 
Azotan(V) cynku, azotan cynku, Zn(NO3)2 + + + + 
Siarczan(VI) cynku, siarczan cynku, ZnSO4 + + + + 
Kwas solny, HCl, 10% lub 37% - - + / - 
Kwas (tetraokso) siarkowy(VI), kwas siarkowy, H2SO4, 20% + / - + / - 

 
+ + = dobra   + / - = średnia   - - = nie zaleca się 

 
Uwaga:     
1. Odporność chemiczna OLS jest  zależy również od  stężenia substancji, okresu trwania styczności 
z korkiem, jak i temperatury.      
2. Odporność chemiczna OLS w stosunku do innych substancji może być podana na życzenie klienta. 
3. Podane odporności chemiczne są obowiązujące dla temperatury 18 st. C. 
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The policy of Trelleborg Bakker BV is to design, produce
and deliver rubber products which are in accordance with
the customers’ requests, needs and expectations.

The starting point of our policy is the Trelleborg Group
policy statement ‘Code of Conduct’ on our website
www.trelleborg.com.

During the development of products and processes the
environment, safety and health are integral to the process.

Trelleborg Bakker BV is using an integrated management
system which complies to international standards such as
ISO 9001, ISO 14001 and SCC**.

Polityka jakości, środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie
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P.O. Box 407 2980 GA Ridderkerk The Netherlands. 
Phone: +31 18 49 55 55 Fax +31 180 43 30 80 Email: bakker@trelleborg.com 

www.trelleborg.co/pipeplugs  
 

Sobtrade Sp. z o.o. 
ul. Jowisza 18, 01-934 Warszawa, Tel. 022 865 35 00, fax 022 865 35 02 

www.sobtrade.pl; biuro@sobtrade.pl 

Trelleborg Bakker BV projektuje, produkuje i 
dostarcza wyroby gumowe zgodnie z wymaganiami, 
potrzebami i oczekiwaniami klienta.   
Punktem wyjściowym polityki formy jest Kodeks 
Postępowania Grupy Trelleborg dostępny na 
www.trelleborg.com.  

Dbałość o środowisko, bezpieczeństwo i 
zdrowie są integralną częścią procesu rozwoju 
produkcji.
Trelleborg Bakker BV posiada zintegrowany 
system  zarządzania, spełniający 
międzynarodowe standardy ISO 9001, ISO 
14001 oraz  SCC 
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