KORUGOVANÁ KANALIZACE
DN 150 – DN 1000

Technická speciﬁkace
Rozměr: DN/ID 150, 200, 250,
300, 400, 500, 600, 800, 1000

Kruhová tuhost: SN 8 (8 kN/m2)
Ohybová pružnost: až 30 %
Materiál: polypropylen (PP)
Konstrukce trubek: vnější
vrstva proﬁlovaná, vnitřní
vrstva hladká

Výhody
Vysoká kruhová tuhost
Díky dvojité stěně a tvaru
proﬁlované vnější vrstvy mají
trubky a tvarovky vysokou
kruhovou tuhost SN 8. Díky tomu
mohou být použity i v náročných
podmínkách vnějšího zatížení
např. při dopravních stavbách.

Rychlá a snadná pokládka

Teplotní odolnost: -20 až +110 °C
Rázová odolnost: při -10 °C
Chemická odolnost: pH 2
(kyselý) až pH 12 (zásaditý)
Vysoká odolnost vůči otěru a korozi

Těsnící vlastnosti: vodotěsnost
0,5 baru, vzduchotěsnost 0,3 baru

Spojování: pomocí hrdel, trubky
ve verzi s hrdlem i bez hrdla,
tvarovky s hrdlem

Konstrukcí trubek je dosažena
hmotnost mnohem nižší než
u trubek z PVC-U, PE, PP
plnostěnných, litiny, kameniny
nebo betonu. Výsledkem je
snadná pokládka bez nutnosti
použití těžké mechanizace.

Vysoká odolnost
Trubky a tvarovky jsou vyrobené
z polypropylenu (PP), který se
vyznačuje užitnými vlastnostmi,
jako jsou vysoká mechanická,
tepelná a chemická odolnost.

Trubka s hrdlem

Korugovaná kanalizace je
díky své vysoké kruhové
tuhosti a materiálovým
vlastnostem vhodná pro
použití při výstavbě silnic
a rychlostních komunikací,
odvodu splaškové a dešťové
kanalizace, pro beztlaké
průmyslové sítě, k výstavbě
lesních a horských cest,
domů a komerčních
a hospodářských budov.
Konstrukce trubek umožňuje
pokládku jak v oblastech
s vysokým zatížením, tak
například v oblastech
s vysokou hladinou spodní
vody nebo s minimální
výškou překrytí zeminou.

Trubka bez hrdla

Přehled prvků
Trubka s hrdlem

Trubka bez hrdla

Hrdlová spojka

DN 150 – 1000
Délka 2, 3, 6 m

DN 200 – 1000
Délka 2, 3, 6 m

DN 150 – 1000

Přesuvná spojka

Redukce

DN 150 – 1000

DN 200/150 – 1000/800

Šachtová vložka
(pro betonové šachty)
DN 150 – 1000

Zátka
DN 150 – 600

Koleno 15°, 30°,
45°, 90°

Přechodka do hrdla hladkého
potrubí PVC (KG) nebo PP

Přechodka hrdlem na hladkou
trubku PVC (KG) nebo PP

DN 150 – 600

DN 150 – 500

Odbočka 45°, 90°
DN 150/150 – 1000/300

DN 150 – 1000

Odbočka 45°, 90° na hladké
potrubí PVC (KG) nebo PP
DN 150/150 – 1000/200

Sedlová odbočka

Těsnění

Těsnění in-situ

DN 250/200 – 400/200

DN 150 – 1000

DN 110 – 315

Rozměry a další informace najdete na www.glynwed.cz. Obrázky jsou pouze ilustrativní.

