
 

 
Паспорт 

 
Найменування виробу:  Муфта 

 
Країна – виробник:  Україна 

 
    Підприємство – виробник: ТОВ «Промдеталь» 

 
 

Дата випуску:  

 
Призначення:  муфта з цинковим покриттям і без покриття з 

циліндричним різьбленням, застосовуються для з'єднання 

водогазопровідних труб із застосуванням ущільнювача, в системах 

опалення, водопроводу, газопроводу та в інших системах, що 

працюють в умовах неагресивних середовищ (вода, насичена водяна 

пара, горючий газ та ін.), при температурі провідного середовища не 

вище 175°С і тиску Р = 1,6 МПа 
 

Матеріал:  сталь, яка добре зварюється, за ГОСТ 380 і 

ГОСТ 1050. 

Спосіб виготовлення:  з труб за ГОСТ 8731-ГОСТ 8734 і ГОСТ 

10704 методом нарізки різьблення. 
 

Свідоцтво про приймання 

Муфта відповідає вимогам креслень СП М 15…80 «Муфта PN 

1.6МПа DN 15...80мм» і ГОСТ 8965 «Частини з'єднувальні сталеві з 

циліндричною різьбою для трубопроводів Р = 1,6 МПа. Технічні 

умови», а також «Правилам безпеки в газовому господарстві» 
 

Штамп ВЯ    Підпис ________________ 

 
Дата виготовлення    

 

 
Дата продажу    /   /                     20      р. 
 

 

Розміри 

 

 
 

№ виробу 

Умовний 

прохід DN, 

мм 

Різьба 

d, дюйм 

L S 

мм 

СП М 15 15 1/2 28 4,0 
СП М 20 20 3/4 31 4,0 

СП М 25 25 1 35 4,0 

СП М 32 32 1 1/4 37 4,0 

СП М 40 40 1 1/2 40 6,0 

СП М 50 50 2 42 6,0 
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