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Wafix PVC hulpstukken SN8
voor buitenriolering

Dé innovatieve oplossing voor

Buitenriolering

Wafix PVC hulpstukken SN8

De goudgele ring toont het onderscheid!

Voordelen en kenmerken

Wavin heeft haar jarenlange ervaring, kennis en inzichten
gebundeld om de best mogelijke rioleringshulpstukken te
ontwikkelen. Dit onder Wafix bekende assortiment is
verkrijgbaar in de stijfheidklassen SN4 en SN8 met Benor
keurmerk.
De hoeveelheid gronddekking en het type aanvulgrond
bepaalt of er in specifieke situaties extra zekerheid gewenst
is. Er kan dan gekozen worden voor de hogere
ringstijfheidsklasse: SN8.

Optimale dichting. Zelfs bij een vervorming en
hoekverdraaiing (volgens EN 1277 ) treedt er geen lek op bij
0.5 bar inwendige druk
Luchtdichtheid getest bij -0.3 bar
De rubbermanchet wordt onwrikbaar op zijn plaats gehouden
door een stootvaste en flexibele PP klikring
De ingebouwde stootrand (behalve bij overschuifmof) zorgt
ervoor dat de buis steeds op de juiste diepte wordt
ingeschoven
Er zijn geen uitwendige dwarsribbels nodig om extra
stevigheid te verzekeren
Gemakkelijk hanteerbaar, zelfs wanneer de buis al in de
grond zit
Breed assortiment: diameter, vorm, hoeken, enz …
Mof/mof of mof/spie uitvoering
Te verkrijgen in grijs (RAL 7037) voor Ø110 t.e.m 200mm of
rood-bruin (RAL8023) voor Ø160mm.
SN8 volgens NBN EN 1401-1
De kleur onderscheidt duidelijk SN4 en SN8
Benor keurmerk voor een gegarandeerde kwaliteit

De Wafix SN8 hulpstukken van Wavin zijn nu voorzien van
een goudgele ring om duidelijk onderscheid te kunnen maken
met een lagere klasse.

Plaatsing

De buis met een handzaag haaks afzagen
Bramen wegnemen en het spie-eind van de buis afschuinen
Glijmiddel aanbrengen op de rubbermanchet in de mof van
het hulpstuk en tevens op het spie-eind van de buis bij buizen
≥200 mm
De buis schuivend of licht draaiend tot aan de stootrand in
het hulpstuk brengen. Voor de grotere diameters kan, indien
nodig, gebruik gemaakt worden van een koevoet en een
stootblok
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Wavin wijst elke aansprakelijkheid af voortvloeiend uit een gebruik van onze producten niet conform aan de normvoorschriften of aan de toepassingsdomeinen vermeld op onze technische en commerciële documenten.
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