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Miedź ma szerokie zastosowanie  
w instalacjach ciepłej i zimnej wody 
użytkowej, c.o., a także gazowych 
i chłodniczych. Wiele zalet, które 
mają rury miedziane (m.in. wysoka 
plastyczność i duża trwałość oraz 
bakteriostatyczne oddziaływanie 
miedzi w stosunku do wody) zapewnia 
ich wszechstronne zastosowanie nie 
tylko w budownictwie mieszkalnym, 
ale i w innych dziedzinach życia.  
Aby instalacje miedziane były trwałe, 
niezawodne i służyły przez lata, 
stosuje się rury miedziane spełniające 
normę PN-EN 1057.  
Sposobów łączenia takich rur, 
jest kilka, m.in.: lutowanie, 
zaprasowywanie czy zaciskanie. 
Jednym z najwygodniejszych  
i najbardziej uniwersalnych sposobów 
połączeń instalacji miedzianych jest 
technika połączeń zaciskowych, 
która zjednuje coraz większą liczbę 
zwolenników, przede wszystkim 
ze względu na łatwość i szybkość 
wykonania instalacji. 

Łączenie i naprawa 
rur miedzianych 

Warto zaufać Gebo

http://www.instalreporter.pl
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System Gebo Brass

Z tą myślą, wychodząc naprzeciw potrzebom ryn-
ku, firma Gebo wprowadziła do oferty system Gebo 
Brass – mosiężne złączki zaciskowe (MO – z pier-

ścieniem zaciskowym z obu stron oraz MAS – z gwin-
tem zewnętrznym), a także dwudzielne obejmy (na-
prawcze MD i remontowo-naprawcze MB). Gebo to 
marka, która od wielu już lat kojarzona jest przez 
instalatorów głównie jako producent niezawodne-
go systemu żeliwnych złączek zaciskowych i obejm 
remontowo-naprawczych. Teraz na tej samej zasa-
dzie można połączyć lub uszczelnić rurę miedzia-
ną za pomocą systemu Gebo Brass. Zastosowanie 
pierścieni zaciskowych wraz z pierścieniem uszczel-
niającym z gumy EPDM umożliwia łączenie i napra-
wę instalacji miedzianej w prosty, szybki i tani  
sposób. Dzięki temu otrzymujemy pewne i szczel-
ne połączenie, zyskujemy czas i wygodę montażu 
nawet w trudno dostępnych miejscach. Przy napra-
wach z wykorzystaniem tego systemu eliminujemy 
konieczność lutowania i używania kosztownego, spe-
cjalistycznego sprzętu do zaprasowywania. I to ich 
największa zaleta!

Sposób łączenia za pomocą  
systemu Gebo Brass

Jak połączyć rury miedziane za pomocą złączek 
zaciskowych? To proste. Metoda z wykorzystaniem 
zaciskowych złączek mosiężnych MAS i MO nie wy-
maga od instalatora dużego nakładu pracy oraz 
doświadczenia. Wystarczy wykonać trzy krótkie 
czynności – dociąć rurę miedzianą, nałożyć złączkę 
Gebo Brass, skontrolować głębokość jej osadzenia –  
i w ten sposób montuje się kształtkę na rurze. Mo-
siężne dwudzielne obejmy naprawcze Gebo Brass 
MD gwarantują naprawę uszkodzonego odcinka bez 
konieczności jego wycięcia. Służą do uszczelniania 
dziur, pęknięć, miejsc korozji oraz nieszczelności  
w instalacji miedzianej. Obejmy Gebo Brass MB mon-
tażowo-naprawcze zbudowane są z tych samych ma-
teriałów, co MD, ale mają odejście boczne z gwintem 
wewnętrznym, co pozwala na szybki i łatwy montaż 
dodatkowych odgałęzień. Za ich pomocą można 
zbudować odprowadzenie w instalacjach wodnych 

i rurach grzewczych. W obu produktach uszczelnie-
nie stanowi guma EPDM, dopuszczona do stosowa-
nia w wodzie pitnej, co potwierdza Atest Higienicz-
ny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Obejmy 
mogą być stosowane również do rur z innych mate-
riałów, pod warunkiem, że średnica zewnętrzna rur 
odpowiada wymiarom rur miedzianych. Cały system 
Gebo Brass charakteryzuje się trwałością materiału 
oraz wytrzymałością mechaniczną. Firma Gebo za-
pewnia w ten sposób najkorzystniejszą technikę łą-

czenia, która zagwarantuje trwałość, niezawodność 
i sprawność instalacji miedzianej przez lata!

System Gebo Brass sprawdza się idealnie podczas:
- łączenia rur i elementów instalacyjnych wykona-
nych z miedzi,
- awarii/przecieku kiedy chcesz uszczelnić pęknięcie 
na rurze miedzianej,
- wykonywania dodatkowych odprowadzeń w trud-
no dostępnych miejscach na rurach miedzianych.

Gebo Technika International Sp. z o.o. 
ul. Okólna 45, 05-270 Marki
tel. 22 511 20 95/96, 607 627 000
sales@gebo.com.pl, www.gebo.com.pl 
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Dane techniczne
•	Dostępne	rozmiary:	Gebo	Brass	MAS	 
i	MO:	15-54	mm;	MB	i	MD:	15-54	(dla	MD:	
rozmiary	64	i	70	mm	na	zamówienie).
•	Wykorzystanie:	instalacje	wodne	 
i	grzewcze.
•	Ciśnienie	robocze:	sprężone	powietrze	
10	bar,	woda	10	bar.
•	Temperatura:	woda	grzewcza	do	80°C	
(łączniki	MAS	i	MO)	lub	do	90°C	(obejmy	
MB	i	MD),	woda	pitna	do	25°C.
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