SPILDEVAND

Wavin RIB

Solidt dobbeltvægget rørsystem til
transport af spildevand

Wavin RIB er Wavins komplette program af dobbeltvæggede spildevandsrør og fittings i PP med en patenteret muffeløsning. Den
unikke muffeløsning sikrer en lav samlekraft og dermed en både let
og hurtig installation.
Rørsystemet er certificeret i henhold til Nordic Poly Mark, og fås
i dimensionerne 200 – 600 mm. Rørets korrugerede ydervæg giver
røret styrke, og fastholder samtidig plastrørets fleksibilitet, hvilket
får røret til at følge jordens sætninger og bevægelser. Takket være
rørenes glatte indervæg, har rørsystemet også en god vandføringsevne, ligesom den lyse inderside gør rørene ideelle til TV-inspektion.
Du kan bruge Wavin RIB til:
Kommunale udstykninger
Vejunderføringer
Kloaksanering
Udstykninger - både private og kommunale
Vejunderføring
Regnvands- og spildevandsledninger

Ideel til TV-inspektion

er frivillig og sikrer, at systemet opfylder EN-normerne plus en

Wavin RIB rørsystemet er kendetegnet ved sin korrugerede

række tillægskrav, der har til formål at opretholde et højt nordisk

ydervæg, som gør rørene fleksible, og dermed sikrer, at de

kvalitetsniveau.

følger jordens sætninger og bevægelser. Takket være rørenes
glatte indervæg, har rørsystemet også en god vandføringsevne,
ligesom den lyse inderside gør rørene ideelle til TV-inspektion.

Yderligere information
Har du spørgsmål til Wavin RIB rørsystemet, er du naturligvis
velkommen til at kontakte Salgsafdelingen eller Teknisk Salgs-

Lav samlekraft

support på 8696 2000.

Rørene er desuden kendte for deres patenterede muffeløsning,
som sikrer en lav samlekraft og dermed en både let og hurtig
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gummiringen komprimeres trinvist, hvor komprimeringen ved

3076841

195200300

2000144 200x3000mm, Wavin RIB rør

SN8

andre rørsystemer skal ske på én gang.

3076843

195201300

2000146 250x3000mm, Wavin RIB rør

SN8

3076845

195202300

2000150 315x3000mm, Wavin RIB rør

SN8

3076848

195203300

2000152 400x3000mm, Wavin RIB rør

SN8

3076853

195200600

2000145 200x6000mm, Wavin RIB rør

SN8

3076855

195201600 2000148 250x6000mm, Wavin RIB rør

SN8

3076857

195202600

2000151 315x6000mm, Wavin RIB rør

SN8

3076858

195203600

2000153 400x6000mm, Wavin RIB rør

SN8

2510483

195227300

1371097 500x3000mm, ID Wavin RIB rør

SN8

2510486

195227600

1371100 500x6000mm, ID Wavin RIB rør

SN8

Nordic Poly Mark certificeret

2510493

195229300

1371101 600x3000mm, ID Wavin RIB rør

SN8

Wavin RIB er testet og certificeret i henhold til de nordiske IN-

2510496

195229600

1371106 600x6000mm, ID Wavin RIB rør

SN8

Som et ekstra plus omfatter Wavin RIB rørsystemet et komplet
program af fittings i relevante dimensioner. Både rør og fittings
er produceret i PP-materiale, hvilket giver de bedste egenskaber,
hvad angår slagfasthed og styrke. Ringstivheden er således SN8.

STA-CERT regler og mærket med Nordic Poly Mark. Ordningen

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.
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Komplet program af fittings

Diameter og længde

Ringstivhed

installation. Den væsentligt reducerede samlekraft skyldes, at

