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Tulevaisuuden
ratkaisuja jo tänään!
Laadukkaat
vedenkäsittelyratkaisut
kohteeseesi

Kattava valikoima kiinteistöteknisiä ratkaisuja
Kiinteistötekniikan valikoimamme sisältää markkinoiden
kattavimmat kiinteistöviemäriratkaisut, käyttövesiputki-

Wavin tarjoaa tehokkaita ratkaisuja jokapäiväi-

järjestelmät (komposiitti), kaapelinsuojatuotteet sekä

seen, ympäristöystävällisempään elämään:

kiinteistön sisäpuoliset erotinratkaisut. Infrapuolella vali-

puhtaan veden jakeluun, sade- ja hulevesien

koimaamme kuuluvat teollisuuden ja haja-asutusalueen

käsittelyyn sekä rakennusten energiatehokkaa-

jätevesiratkaisut, hulevesiratkaisut sekä erilaiset neste-

seen ilmastointiin.

säiliöratkaisut.

Wavinin tuotevalikoima kattaa laajasti erilaiset

Vedenkäsittelyratkaisuissamme yhdistyvät innovatiiviset

liike- ja palvelurakentamisen, omakoti- ja vapaa-

suunnittelutyökalut, markkinoiden parhaat tuotteet, asian-

ajan asuntojen, kiinteistö- ja kunnallistekniikan

tuntijoiden kiinteistötekniikan ja infran tuntemus yhdessä

uudis- sekä saneerausrakentamisen tarpeet.

asiakkaiden tavoitteiden tuntemuksen kanssa.

www.wavin.fi
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Markkinoiden laajin
kiinteistöviemärivalikoima
Perinteinen viemäröinti
Wavin Wafix HT/PP -järjestelmä
Lämmönkestävä ja luja Wavin Wafix HT/PP -järjestelmä kattaa

Wavin-kiinteistöviemäröinnin
erikoistuotteet
Wavin HepVO -hajulukko

putkikoot 32, 50, 75, 110 ja 160 mm. Putken väri on harmaa.

Wavin HepVO on kalvotekniikkaan perustuva hajulukko,

Pinta-asennuksiin sopivat putkikoot 32 ja 50 mm ovat saata-

joka mahdollistaa monia sellaisia sovelluksia, joita perintei-

vana myös valkoisena. Wavin Wafix HT/PP takaa luotettavat

sellä vesilukolla ei pystytä toteuttamaan. Tuote soveltuu

liitokset öljynkestävillä, kiinteillä tiivisteillä, jotka ovat putkissa

niin ammattikäyttöön kuin kuluttajillekin.

ja osissa vakiona.

Ääntä vaimentava viemäröinti

Wavin LKS -muhvilukko
Wavin LKS -muhvilukituspantaa voidaan käyttää esim. sade-

Wavin Asto dB -järjestelmä

vesiviemäröinnin putkistolle vahvistamaan muhviliitosten pai-

Wavin Asto dB on kiinteistöviemärijärjestelmä, jolla on huippu-

Wavin-kiinteistöviemärin kanssa (Wafix, Asto ja SiTech+).

neenkestoa. Lukituspantoja voidaan käyttää kaikkien kolmen

luokan äänenvaimennusominaisuudet. Wavin Asto dB on oikea valinta kun kohteessa vaaditaan äänieristykseltään lois-

Wavin Asto dB

Wavin Wafix HT/PP

tava tuote. Se on todellinen vaihtoehto valurautaviemärille.
Wavin SiTech+ -järjestelmä
Wavin SiTech+ on mineraalivahvistettu PP-viemärijärjestelmä,
jolla on hyvät äänenvaimennusominaisuudet. Se on helppo
asentaa ja sen äänenvaimennus perustuu pääasiassa painavampiin yhteisiin. Kilpailukykyinen vaihtoehto kohteisiin,
joissa äänenvaimennuksella on merkitystä.

Wavin-ohjelmistot
suunnittelun tueksi
Wavin Sound -ohjelmisto
Wavin Sound -ohjelmiston avulla on mahdollista tehdä tarkasteluja todellisten sovellusten äänitasojen arvioimiseksi.
Ohjelmisto laskee annettujen arvojen perusteella kiinteistön

Wavin SiTech+

äänitasot ja antaa lopulta äänilaskelmaraportin.
Wavin BIM Revit -paketit
Rakentamisen tietomallinnus (BIM) muuttaa rakennusteollisuuden suunnittelua ja toteutusta. Wavin on mukana tässä
muutoksessa ja kehittänyt Wavin BIM Revit-paketit, jotka
helpottavat oleellisesti putkistojen suunnittelua ja antavat
erinomaiset lähtökohdat tehokkaammalle ja laadukkaam-

Wavin LKS
-muhvilukko

malle rakentamiselle.
Wavin HepVO -hajulukko
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Ääntä vaimentava viemäröinti

Wavin Asto dB ja Wavin SiTech+
Wavinilla on yli 25 vuoden kokemus desibeliviemäreiden val-

Testitulokset

mistamisesta. Maailman ensimmäinen muovinen dB-viemäri
on yhä myynnissä oleva Wavin Asto dB ja se on edelleen

Testien tuloksia vertailtaessa on tärkeä ymmärtää mistä ar-

ääneneristysominaisuuksiltaan markkinoiden paras muovinen

vosta on kyse. Runkoäänitulokset esittämällä saadaan esitettyä

High-Spec -luokan desibeliviemäri. Markkinoilla on myös

pienimmät äänitasot. Runkoäänitasoon eniten vaikuttava tekijä

kysyntää ns. keskitason (Mid-Spec) dB-viemäreille, jonka

on kannakointi. Alla on esitetty Wavin Aston runkoääni- ja ilma-

parhaimmistoa edustaa Wavin SiTech+.

äänitasot erikoiskannakkeilla sekä peruskumikannakkeilla EN
14366 mukaisesti, mitattuna Fraunhofer Instituutissa.

dB-viemäreiden vertailu
Wavin Aston äänitasot

Viemärin aiheuttamaan melutasoon vaikuttavat monet tekijät.

		

Kiinteistöviemäreiden äänitasoja voidaan testata Fraunhofer

Bismat 1000 -kannake (raportti nro P-BA 22/2016)

Instituutin testeillä EN 14366 -standardien mukaisesti. Vaikka

Virtaama (l/s)

0,5

1,0

2,0

4,0

Ilmaäänitaso

40 dB(A)

45 dB(A)

48 dB(A)

51 dB(A)

< 10 dB(A) < 10 dB(A) < 10 dB(A)

13 dB(A)

testistandardin perusteella ei suoraan voida määrittää viemärin
aiheuttamaa äänitasoa eri sovelluksissa, sen avulla pystytään
kuitenkin vertailemaan eri järjestelmiä keskenään. Testeistä
saadaan tuloksia sekä runkoäänistä että ilmaäänistä.
Runkoäänitasoihin pystytään vaikuttamaan ennen kaikkea
valitulla kannakointiratkaisulla, kun taas ilmaäänitasoon vaikuttavat eniten itse putkijärjestelmän ominaisuudet.

Runkoäänitaso

Bismat 2000 -kannake (raportti nro P-BA 23/2016)
Virtaama (l/s)

0,5

1,0

2,0

4,0

Ilmaäänitaso

44 dB(A)

45 dB(A)

47 dB(A)

51 dB(A)

Runkoäänitaso

12 dB(A)

13 dB(A)

16 dB(A)

19 dB(A)

Wavinin molemmat dB-viemärit on testattu sekä äänioptimoi-

Kannakoinnilla on siis suuri vaikutus runkoäänien kannalta,

dulla erikoiskannakkeilla että ns. tavallisilla kumitetuilla putken-

mutta myös putkimateriaali vaikuttaa runkoäänitasoihin.

pitimillä. Lähes aina kannakoinniksi riittävät tavalliset kumilliset

Fraunhofer-testin ilmaäänitasojen suhteen Wavin Asto dB

putkenpitimet, sillä usein ääniteknisesti haastavimpien sovel-

on yleisesti vähintään 4 dB(A) hiljaisempi kuin Mid-Spec

lusten kuten alakaton yläpuolisten viemäröintien yhteydessä,

-luokan tuotteet, mutta käytännön mittauksissa on todettu

ilmaäänillä on ratkaiseva vaikutus.

paljon suurempiakin eroja.
Koska äänitasojen muodostuminen johtuu useasta eri tekijästä, on Wavinilla käytössä ohjelmisto, jolla voidaan tehdä
tarkasteluja todellisten sovellusten äänitasojen arvioimiseksi.
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Wavin Asto dB ja Wavin SiTech+
Suosituksia äänitasojen pienentämiseksi
Käyttämällä Wavin Asto dB -paisuntayhdettä saadaan
lämpölaajenemisvaran lisäksi ääniteknisiä hyötyjä.
Paisuntayhdettä käytettäessä liitettävä putki on kokonaan
kumilla erotettuna seuraavasta putkesta, jonka ansiosta
yhteen käytöllä saadaan äänen siirtymistä vähennettyä.
Suunnanmuutokset
Suunnanmuutoksia tehdessä tulisi välttää jyrkkiä kulmia.
Alla esitettynä suositeltavat suunnanmuutosratkaisut,
kun pystyviemäri kääntyy vaakaviemäriksi tai yhdistetään
vaakaviemäriin haarayhteellä.

Pystyviemäri käännettynä vaakaviemäriksi.

www.wavin.fi

Pystyviemäri yhdistettynä vaakaviemäriin haarayhteellä.
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Ääntä vaimentava viemäröinti

Wavin Asto dB -järjestelmä
Järjestelmän
äänenvaimennusominaisuudet

Järjestelmän kuvaus
Wavin Asto dB on kiinteistöviemärijärjestelmä, jolla on muovisten dB-viemäreiden parhaat äänenvaimennusominaisuu-

Wavin Aston erityisen hyvät äänenvaimennusominaisuudet

det. Järjestelmä on todellinen vaihtoehto valuraudan korvaa-

saavutetaan ennen kaikkea paksuilla putkien ja osien seinä-

jaksi kohteisiin, joissa tarvitaan äänieristykseltään loistava

millä sekä korkealla Astolan-materiaalin tiheydellä 1,9 g/cm3.

tuote. Wavin Asto dB on ääneneristävyydeltään jopa valu-

Tästä voidaan laskea massa / pinta-ala, joka esim. 110 mm

rautaa parempi vaihtoehto. Se on valmistettu kevyemmästä,

Asto-putkelle on 10,26 kg/m2, joka on n. 100 % enemmän

helpommin työstettävästä materiaalista ja on siksi helpompi

massaa kuin useimmilla dB-viemäreillä.

myös asentaa. Wavin Aston korroosiovapaat komponentit
takaavat pitkän eliniän.

Kiinteistöviemäreiden äänitasoja testataan Fraunhofer Instituutin testeillä EN 14366 -standardin mukaisesti. Testeistä
saadaan tuloksia sekä runkoäänistä että ilmaäänistä.

Järjestelmän ominaisuudet

Vaikka testistandardin perusteella ei suoraan voida määrittää

Putkimateriaali:
			

Astolan,
mineraalivahvistettu PP

Tiivistemateriaali:

SBR-kumi

Tiheys:

1,9 g/cm3 DIN 53479

E-moduli:

3800 N/mm2

viemärin aiheuttamaa äänitasoa eri sovelluksissa pystytään
sen avulla kuitenkin vertailemaan eri järjestelmiä keskenään.

Lineaarinen lämpölaajenemiskerroin: 0,09 mm/mK
Lämmönjohtoluku v/23 ˚C:

0,27 W/mK

Maks. lämpötila, hetkellinen:

+100 ˚C

Maks. lämpötila, jatkuva:

+95 ˚C

pH-arvo:

2-12

Kemiallinen kestävyys, putki:

ISO/TR 10358 (PP)

Kemiallinen kestävyys, tiiviste:

ISO/TR 7620 (SBR)

Väri:

Vaalean harmaa (RAL7035)

Rengasjäykkyys:

DN 56 - 70 > SN 32

			

DN 90 - 125 > SN 16

			

DN 160 - 200 > SN 10

Kiinteistöviemärien äänet muodostuvat runkoäänistä ja ilmaäänistä. Runkoäänitasoihin pystytään vaikuttamaan ennen
kaikkea valitulla kannakointiratkaisulla. Ilmaäänitasoon vaikuttavat eniten itse putkijärjestelmän ominaisuudet.
Wavinin molemmat dB-viemärit on testattu sekä ääniopti-

di

moidulla erikoiskannakkeilla että ns. tavallisilla kumitetuilla
putkenpitimillä. Lähes aina kannakoinniksi riittävät tavalliset
s

Putkien halkaisijat
ja seinämävahvuudet

kumilliset putkenpitimet, sillä usein ääniteknisesti haastavimpien sovellusten kuten alakaton yläpuolisten viemäröintien

d

yhteydessä ilmaäänillä on ratkaiseva vaikutus.
DN

d (mm)

di (mm)

s (mm)

56

58

50

4

70

78

69

4,5

Wavin Astolla toteutettavien kohteiden äänitasoja ja rakenne-

100

110

99,4

5,3

ratkaisuja voidaan simuloida Wavin Sound -ohjelmistolla.

150

160

149,4

5,3

Ohjelmistosta on kerrottu kappaleessa Wavin Sound

200

200

187,6

6,2

-ohjelmisto. Ota meihin yhteyttä, kun haluat apua kohteesi

Viemäreiden äänitaso on monen tekijän summa.

viemäreiden äänitasojen arvioinnissa.
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Järjestelmän asennus
Ohjeet muoviviemäreiden asentamiseen ja käsittelyyn löytyvät Wavin-kiinteistöviemäreiden asennusohje -osiosta. Wavin
Aston asentamisen erityspiirteitä on käsitelty alla.
Wavin Asto dB -paisuntayhteet
Lämpölaajenemisen hallitsemiseksi sekä ääneneristävyyden parantamiseksi Wavin Aston asentamisessa käytetään

Paisuntayhteen liittäminen.

paisuntayhteitä. Paisuntayhde tulee asentaa ≤ 3 m välein.
Paisuntayhde korvaa perinteisen kaksoismuhvin, mahdollistaen samalla hallitun putken lämpölaajenemisen.

Paisuntayhteen asennus

Paisuntamuhvin oikea
asennussuunta.

Seuraavat asiat on otettava huomioon käytettäessä
paisuntamuhvia:
Huomioi paisuntamuhvin oikea asennussuunta.
Paisuntamuhvin muhviosan tulee olla aina virtaussuunnassa ensin. Tämä koskee sekä pystyettä vaakaviemäreitä.
Irroita paisuntamuhvin paisuntakumi ja asenna se ilman
liukasteainetta paisuntapäähän tulevan putken päälle.
Kumissa olevan olakkeen tulee olla putken päätyä
vasten (a). HUOM! Putken päätä ei saa viistää!

a

b

c

d

e

f

Voitele muhvin sisäpinta kevyesti liukuaineella (b).
Voitele liukuainetta ohuesti ja tasaisesti putken päässä
olevalle paisuntakumille (c). Öljyjen tai rasvojen
käyttö on kielletty.
Työnnä putki muhviin paikoilleen ja tarkista, että muhvi
ja sen tiivisteet ovat tukevasti paikallaan (d).
Puhdista ja viistä paisuntamuhvin muhviosaan liitettävä
putki. Sivele muhvin tiiviste liukasteella ja asenna putki
pohjaan asti (e,f).

www.wavin.fi
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Wavin Asto dB -järjestelmä
Paisuntamuhvin
kannakointi

Järjestelmän yhdistäminen
PP/HT-järjestelmään
Paisuntamuhvi

Järjestelmässä olevat halkaisijat 110 ja 160 mm ovat suoraan
yhteensopivia HT-järjestelmien kanssa. Järjestelmän halkaisi-

1-2 m

jat 58 ja 78 mm vaativat tarkoitusta varten olevat Wavin Asto
Liukuohjain

dB/HT -jatkoyhteet.

Kiintopidin

Wavin Asto dB/HT -jatkoyhteen asennus

Paisuntamuhvi

Seuraavat asiat on otettava huomioon käytettäessä
Wavin Asto dB/HT -jatkoyhdettä:
Puhdista liitettävä HT-putken pää.
Asenna Wavin Asto dB/HT -jatkoyhde putken päälle
ilman liukuainetta. Kumissa olevan olakkeen tulee olla
putken päätyä vasten.

Jos paisuntamuhvi ei tule valuun kiinni, kiinnitetään se ja

Sivele liukasteainetta ohuesti ja tasaisesti putken

muhvipuoleen asennettu putki kiintopitimillä. Putken keski-

päässä olevan jatkokumin päälle. Öljyjen tai rasvojen

kannakkeen tulee olla liukupidin, jotta putki pääsee paisumaan seuraavaan paisuntayhteeseen.

käyttö on kielletty.
Sivele Wavin Asto dB -muhvin sisäpinta kevyesti liukuaineella. Älä poista Wavin Asto dB -muhvin osassa

Järjestelmän kannakointi

olevaa tiivistettä!
Alla on esitetty putkikannakkeiden sijoittelun periaate.

Työnnä putki muhviin paikoilleen ja tarkista, että muhvin

Putkenpitiminä tulee käyttää kumitettuja putkenpitimiä runko-

tiivisteet ovat tukevasti paikallaan.

äänien vähentämiseksi. Kuten edellä on mainittu useimmiten
pitimiksi riittävät ns. normaalit kumipitimet. Kannakoinnista
lisää osiossa Wavin-kiinteistöviemäreiden asennusohje.
HT/PP
-putki

E

Asto-muhvin
tiiviste

Liukuohjain
Kiintopidin

E Paisuntamuhvi

E
Asto dB/HT
-jatkoyhde

Putkikannakkeiden sijoittelulla on suuri merkitys pituuslaajenemisen hallinnassa. Paisuntamuhvit tulee kiinnittää kiin-

Asto dB
-muhvi

teästi rakenteeseen, kun taas putket kiinnitetään siten, että
ne pääsevät liikkumaan pituussuunnassa.
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Wavin-kiinteistöviemäreiden
asennusohje
Putkien katkaisu

Tiivisterenkaan/muhviliitoksen asennus

1. Katkaise putki puhtaasti oikeassa

1. Varmista, että putki on viistetty.

kulmassa sen akseliin nähden.
Käytä putkileikkuria aina kun
mahdollista.

2. Tarkista, että tiiviste on kunnolla paikallaan putkessa tai yhteessä.
3. Varmista, että kaikki liitettävät komponentit ovat kuivia, puhtaita ja pölyttömiä.
Varmista, ettei putkissa tai yhteissä ole syviä naarmuja, koska nämä voivat
vaikuttaa liitoksen vesitiiveyteen.
4. Voitele putki tai yhde tasaisesti muoviputkille tarkoitetulla liukuaineella.
Älä käytä öljyjä tai rasvoja.
5. Kohdista yhdistettävät komponentit oikein.
6. Työnnä putki tai yhde kokonaan muhviin. Kun asennetaan yli 2 metrin pituista
putkea, tee putkeen merkki ja vedä putkea 10 mm takaisinpäin lämpölaajenemisen mahdollistamiseksi.
7. Tarkista, että lämpölaajenemisvara on edelleen 10 mm asennuksen edetessä.

VIN
WA
LUB

OIL

RIC

GREASE

Merkintä

T

AN

2. Poista leikkauspurseet.

10 mm

10 mm

Muoviviemäreiden lämpölaajeneminen
3. Viistä putki 5 mm pituussuunnassa
15° kulmaan.

Wavin-kiinteistöviemäreiden lämpölaajeneminen tulee ottaa huomioon asennuksissa.
Edellä on kuvattu kuinka lämpölaajenemisvara voidaan ottaa huomioon muhviliitoksissa.
Putkien lämpölaajenemisen aiheuttama pituusmuutos voidaan määrittää kaavalla:

5 mm

15˚

∆l = a x l x DT
∆l = Lämpölaajenemisen aiheuttama pituusmuutos (mm)
a

= Lämpölaajenemiskerroin (mm/m.K)

l

= Putkiston pituus (m)

∆T = Lämpötilaero (K)
Wavin kiinteistöviemäreiden lämpölaajenemiskertoimet ovat:
Wavin Wafix HT/PP: 0,15 mm/mK
Wavin Asto dB:
Wavin SiTech+:
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Putkien kannakointi
Käytä kumitettuja putkenpitimiä runkoäänien

Varmista, että putkijärjestelmä on asennettu ilman

minimoimiseksi.

jännitteitä.

Putket voidaan kannakoida maksimissaan seuraavin
Kiintopistekannakkeet estävät putken liikkeen kun ruuvit

välein (Wavinin suositus):

on kiristetty. Liukukannakkeessa putki pystyy liikkumaan

Noudata paikallismääräyksiä kannakointiväleistä.

		

ruuvien kiristämisen jälkeen.
Sijoita kiintopistekannake jokaiselle yli 2 metrin pituiselle

Maksimi kannakointiväli

putkelle, kuten kuvan kohdassa 1 .

OD
[mm]

Pysty
[m]

Vaaka
[m]

32

1,50

0,50

taa putken yläpäähän muhvin alapuolelle. Varmista ettei

40

1,50

0,60

10 mm lämpölaajenemisvara 2 häviä kiintopistekan-

50

1,50

0,75

nakkeen asennuksessa.

75

2,00

1,10

110

2,00

1,65

Jokaisen yhteen tai yhderyhmän viereen tulisi asentaa

160

2,00

2,40

kiintopistekannake.

Pystysuuntaisten putkien kiintopistekannake tulee asen-

Kaikkien lisäkannakkeitten tulee olla liukukannakkeita 3 ,
jotta lämpötilan vaihtelun aiheuttama pituuslaajeneminen
on mahdollista.
Jos asennus on mahdollista tehdä eri seiniin,

1 Kiintopistekannake

käytä seinää, jossa on suurin massa.

2 Lämpölaajenemisvara

1

Putkiosuudet, jossa on yhteitä tai lyhyitä putkia tulee

3 Liukukannake

varmistaa kannakevälillä, joka on riittävän lyhyt, jotta
osat eivät irtoa toisistaan.

3
Merkintä
10 mm
10 mm

1

3

3

1

2

10 mm 10 mm

Merkintä

Merkintä

2

10 mm

2

1

www.wavin.fi
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Wavin-putkien käsittely,
säilytys, varastointi
ja kuljetus
Putkien käsittely
Irtonaisten putkien
kuljettaminen.

Käsittele putkia ja yhteitä varoen. Naarmuttaminen ja
iskut voivat vahingoittaa putken rakennetta tai tiivisteen
ominaisuuksia.

Säilytys ja varastointi

Irtonaiset putket tulee purkaa käsin.
Kun putkiniput puretaan haarukkatrukilla suosittelemme,

Putket tulee säilyttää tasaisella alustalla.

että trukin piikit suojataan nailonilla tai vaihtoehtoisesti

Ilman lisätukia tai laitoja olevat lavat voidaan varastoida

käytetään muovipiikkejä. Metallipiikit, koukut ja ketjut

maksimissaan 1,5 m korkeuteen.

eivät saa olla kontaktissa putkien kanssa. Älä käytä

Irtonaiset putket:

jatkettuja piikkejä.
Jos kuorman purku tai lastaus suoritetaan nosturilla tai

- tulee tukea vähintään kahdella sivutuella, jotka on
		 tasaisesti jaettu putken pituudelle

kaivurilla, putket tulee nostaa keskialueelta riittävän

- tulee säilöä maksimissaan 1,5 m korkeuteen

leveillä nostoliinoilla.

- ideaalitilanteessa putket tuetaan koko pituudelta, jos
		 tämä ei ole mahdollista, aseta puinen tuki (väh. 75 mm
		 leveä) putken alle maksimissaan 1 metrin välein
- pinoa erikokoiset putket erikseen tai jos se ei ole
		 mahdollista, pinoa erikokoiset putket niin, että isot
		 putket ovat alimmaisena
- muhvilliset putket tulisi pinota vuorottelevaan järjestyk		 seen, jotta putket ovat tuetut koko matkalta (kts. kuva)
Yhteet toimitetaan pahvilaatikoissa ja ne tulee säilyttää
sisätiloissa. Kuormituksesta johtuvia muodonmuutoksia
tulisi aina välttää.
Säilytä liukuaine viileässä paikassa, auringonvalolta
suojattuna.

Muhvilliset putket laitetaan
vaihtelevaan järjestykseen,
muhvi uloimpana.

Lavojen purku rekasta.

Kuljetus
Wavin SiTech+ -putkien, jotka on purettu alkuperäisestä
pakkauksesta, tulee olla koko pituudeltaan tuettuina
puhtaalla alustalla kuljetuksen aikana.
Putkien taipumista tulee välttää.
Iskut putkille ja yhteille tulee estää.
Maksimi
korkeus: 1,5 m
Tukipuun leveys: 75 mm
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Wavin-kiinteistöviemäreiden
paloturvallisuus
Wavin-kiinteistöviemäreiden palosuojaus
Wavin-viemäreiden palosuojauksessa tulee noudattaa pai-

Yleisimmin käytetään CE-merkittyä, ETA-hyväksyttyä palo-

kallisia määräyksiä (Suomen RakMK). Viemäreiden palosuo-

katkotuotetta esim. palokatkomansettia. Hyväksytyistä palo-

jaus tulee aina suunnitella rakennusprojektissa.

katkotuotteista lisätietoa saa esim. palokatkojen valmistajilta.

Viemäreiden paloturvallisuusasiat voidaan jakaa kahteen

Wavin-kiinteistöviemärit ovat palavia rakennustuotteita ja

pääasiaan; palon leviämisen estämiseen osastosta toi-

ne tulee tarvittaessa suojata siten, että rakennuskohteen

seen sekä palon kehittymisen rajoittamiseen.

sisäpuolisten pintojen vaatimukset täyttyvät. Tämä voidaan
hoitaa esim. soveltuvalla paloluokitellulla eristeellä (esim.

Muoviset Wavin-kiinteistöviemärijärjestelmät ovat palavia

paloluokiteltu mineraalivilla) tai rakenteellisilla ratkaisuilla,

tuotteita. Palon leviämisen estäminen osastosta toiseen

jossa viemäri on palamattoman rakenteen suojassa.

liittyy viemäreiden läpivienteihin, jotka tehdään osastoivan
rakenteen läpi. Nämä läpiviennit on suojattava soveltuvalla

Wavin-kiinteistöviemärit eivät sisällä PVC:tä eivätkä vapauta

hyväksytyllä palokatkoratkaisulla.

palaessaan myrkyllisiä halogeeneja.

Muoviviemäreiden läpivientien palokatkointiin käytetään
yleensä turpoavia hyväksyttyjä palokatkotuotteita.

www.wavin.fi
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Wavin-ohjelmistot

suunnittelun tueksi
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Wavin Sound -ohjelmisto
Wavin Sound -ohjelmiston avulla voidaan tehdä tarkas-

Wavin tekee ohjelmistolla mitoitusraportin yhteistyössä

teluja todellisten sovellusten äänitasojen arvioimiseksi.

asiakkaan kanssa rakennuskohteen äänitasojen arvioi-

Äänentasoa huoneessa voidaan arvioida usean muut-

miseksi.

tujan avulla.

Wavin Sound -työkalun avulla osaamme auttaa sinua

Putkijärjestelmä

valitsemaan ja suunnittelemaan kohteellesi viemäröinti-

1. Putkijärjestelmän tyyppi

ratkaisun, joka nostaa kiinteistön käyttöarvoa.

2. Putkenpitimien tyyppi
3. Putken halkaisija
Soundcheck
Project calculation

Kuilu / Alaslaskettu katto
4. Kuilun rakenne (pystyviemäri)

Date: Fri Aug 10 2018

Project: undefined

Alaslasketun katon rakenne (vaakaputki)
5. Seinämateriaali, johon putki kiinnitetään
6. Mahdollisten äänieristyslevyjen käyttö

Muut vaikuttavat asiat

Wavin AS
Bismat 1000

1. Room area

50 m³

2. Location of the pipe

Next to the room

3. Noise level requirement

Room 2 30 dB(A)

4. Mass fixation wall

200 kg/m²

Selected room parameter

Wavin

SOUND

1. Straigth pipe or with offset

straight

2. Dropheight

3m

3. Flow rate

2 l/s

4. Pipe insulation type

No pipe insulation

5. Pipe diameter

110 mm

6. Pipe type
7. Bracket type

10. Putken eristys
11. Huoneen koko

Ota meihin yhteyttä, kun haluat apua
kohteesi viemäreiden äänitasojen
arvioinnissa myynti@wavin.com

28

21.1 db(A)

Selected room parameter

Veden virtaamat
9. Veden pudotuskorkeus

Wavin

Selected type of bracket
Expected calculated noise level

7. Kuilun koko
8. Virtausnopeus

Result:

Selected type of pipe

Kiinteistöviemärijärjestelmät

Wavin AS
Bismat 1000

Duct construction
1. Duct construction material

210 mm calareaous sandstone

2. Duct lining thickness

non absorption

3. Total duct surface area (incl. wall)

20 m²

4. Duct lining area

10 m²

5. Duct area exposed to the room (excl. Wall)

8 m²

In the noise calculation software, all known and relevant general factors are considered in information for determining an expected sound level in a room. However, the sound level in a specific
room is always subject to various specific factors that can not be influenced by us or are beyond our control. As a result, no warranty or warranty claims can be derived with regard to the
completeness of the software or the calculation results. The use of the noise control software by the user is at your own risk. WAVIN GmbH and Peutz B.V. disclaim any liability for loss, cost,
direct or indirect damages with respect to the use of the Software. The users of the software or third parties are not allowed to copy, distribute, translate or reproduce the software in any other
language without the express prior consent of WAVIN GmbH or WAVIN B.V. in written form. WAVIN GmbH, Industriestraße 20, 49767 Twist.

Wavin Sound -ohjelmistosta saadaan äänilaskelmaraportti.

Puhelin 020 1285 200
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Wavin BIM Revit -paketit
kiinteistöviemäreille
Wavinin markkinoiden edistyksellisimmät BIM Revit

Tarkemmalla suunnittelulla saadaan aikaan merkittäviä sääs-

-tietomallinnuspaketit ja -palvelut helpottavat oleellisesti

töjä niin materiaalikustannuksissa kuin logistiikassa.

suunnittelua ja antavat erinomaiset lähtökohdat tehok-

Toimitusketjun niin halutessa, ovat tarkat materiaalitarpeet

kaalle ja laadukkaalle rakentamiselle.

ja kustannukset lähes välittömästi suunnitelman valmistuttua
koko toimitusketjun käytössä, Materiaalivirrat ovat optimoi-

Wavin BIM Revit -tietomallinnuspaketit sisältävät älykkään
avustajan, mikä varmistaa automaattisesti, että suunnitelmissa käytetään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat toteutettavissa ja sellaisia tuotteita, joita on markkinoilla saatavissa.

tavissa, kun koko rakennuksessa käytetyt materiaalit on jo
suunnitteluvaiheessa ”tyypitetty” ja tiedossa. Wavin BIM Revit
-pakettien avulla suunnittelutyö tehostuu ja rakentamisen
laatu paranee.

Suunnitelmat on mahdollista tehdä täysin ilman tuotekatalogia. Wavin BIM Revit -tietomallinnuksella luodut suunnitelmat ovat tarkkoja = 1:1, jolloin suunnitelma vastaa
todellisuutta.

ILMAINEN
REVITlataa
PAKETIT

Wavin BIM Revit -paketit
ladattavissa kotisivuiltamme
osoitteesta www.wavin.fi

www.wavin.fi

Wavin

BIM
Revit
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Wavin-kiinteistöviemäröinnin erikoistuotteet

Wavin HepVO -hajulukko
Wavin HepVO on kalvotekniikkaan perustuva hajulukko,

Ratkaisu moneen ongelmaan

joka mahdollistaa monia sellaisia sovelluksia, joita perinteisellä vesilukolla ei pystytä toteuttamaan. Wavin HepVO:n

Wavin HepVO:n virtausominaisuudet ovat erittäin hyvät verrat-

virtausominaisuudet ovat erittäin hyvät verrattuna perintei-

tuna perinteiseen vesilukkoon. Tuote on äänetön eikä perin-

seen vesilukkoon. Tuote soveltuu niin ammattikäyttöön

teisestä vesilukosta aiheutuvaa viemärin korinaa synny.

kuin kuluttajillekin.

Kalvorakenne estää tehokkaasti myös viemärin vaahtoamista.

Wavin HepVO -hajulukot valmistetaan polypropeenista

Koska Wavin HepVO -hajulukon toiminta perustuu kalvotek-

ja niiden maksimikäyttölämpötila on 95 °C. Wavin HepVO

niikkaan, ei sen sisällä ole vettä. Tämän vuoksi Wavin HepVO

-hajulukko voidaan asentaa pystyyn, vinoon tai vaakasuoraan.

ei jäädy, ja se soveltuukin erittäin hyvin mm. mökkikohteisiin.

Wavin HepVO:n asentaminen on yksinkertaista ja se mahtuu

Tuote on huomattavasti hygieenisempi kuin perinteinen vesi-

ahtaisiinkin tiloihin. Wavin HepVO-hajulukko voidaan kiinnittää

lukko, johon kertyy likaa ja epäpuhtauksia. Wavin HepVO on

suoraan esimerkiksi pesualtaan pohjaventtiilin kierreosaan.

myös helpompi puhdistaa.

Toiminta ja ominaisuudet

Wavin HepVO -hajulukko päästää tarvittaessa korvausilmaa
viemäriin ja toimii näin alipaineventtiilinä. Kalvorakenne estää

Wavin HepVO:n toiminta perustuu hajulukon sisällä olevaan

ilman virtauksen huonetiloihin. Perinteinen vesilukko voi alipai-

erikoiskumista valmistettuun kalvoon. Kalvo on ilmatiivis ja

neen vuoksi tyhjentyä ja päästää viemärikaasut asuintiloihin.

aukeaa veden paineesta päästäen veden virtaamaan läpi.
Kun veden tulo lakkaa, kalvo sulkeutuu ja estää viemärikaa-

Wavin HepVO estää veden ja ilman takaisinvirtaamisen vie-

sujen leviämisen huonetilaan. Kalvon elastisuutta ja toiminta-

märin mahdollisissa padotustilanteissa. Koska Wavin HepVO

varmuutta on testattu pitkäkestoisissa käytännön testeissä,

ei voi kuivua kuten vesilukko, se soveltuu erinomaisesti kohtei-

ja sen on todettu säilyttävän hyvin toimintakykynsä eri lämpö-

siin, joissa vesilukkojen kuivuminen on ongelma. Tällaisia ovat

tiloissa ja olosuhteissa. Wavin HepVO -hajulukko täyttää

esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneet sekä muut tilat, joissa

standardin EN 274 vaatimukset.

käydään harvoin.
Sovellukset
	 Pesualtaat
	Suihkukaapit
	 Kylpyammeet
	Urinaalit ja bideet
	 Pesukoneen poistosuppilona/vesilukkona
	Ilmanvaihtokoneen/konehuoneen vesilukkona

32

Kiinteistöviemärijärjestelmät

Puhelin 020 1285 200

info.fi@wavin.com

Wavin HepVO -hajulukko
Wavin HepVO -hajulukon edut

Wavin HepVO -hajulukon asennus
Vaakasuuntaisesti

 Ilmatiivis, toimii myös alipaineventtiilinä
HepVO:n kalvo on ilmatiivis ja aukeaa veden
paineesta. Kun veden tulo lakkaa, kalvo sulkeutuu
ja estää viemärikaasujen leviämisen huonetilaan. 		
HepVO toimii näin myös alipaineventtiilinä.

Vaaka-asennuksessa HepVO asennetaan siten, että tuotteen
rivat ovat alaspäin. Jotta vesi ei jää seisomaan hajulukon
sisään, tulee HepVO asentaa vähintään 10 asteen kulmaan.
Asennuksessa voidaan tällöin käyttää HepVO-kulmayhdettä
87,5° ja/tai tarvittaessa HepVO-muunnos-/jatkoyhdettä.

 Hyvät virtausominaisuudet
HepVO:lla on hyvät virtausominaisuudet

Pystysuuntaisesti

suurillakin vesimäärillä.

HepVO voidaan asentaa pystysuuntaisesti suoraan kalusteen

 H
 iljainen

kierreliitokseen. Vaihtoehtoisesti HepVO voidaan kiinnittää

Kalvorakenteen ansiosta HepVO on hiljainen

putkeen käyttämällä pakkauksen mukana tulevaa muunnos-/

eikä perinteistä viemärin korinaa synny.

jatkoyhdettä. Jos putki joudutaan katkaisemaan, leikkuujäte
täytyy poistaa huolellisesti, jottei hajulukko tukkeutuisi.

 Vaahtoamaton
HepVO:n kalvorakenne estää viemärin vaahtoamista.
 Jäätymätön
HepVO ei voi jäätyä, koska sen sisällä ei ole vettä.

Vinottain haluttuun kulmaan
HepVO voidaan asentaa kaikkiin astekulmiin. Tällöin tulee
varmistaa, että tuotteen rivat ovat alaspäin.

 Hygieeninen
HepVO on perinteistä vesilukkoa hygieenisempi,

Virtaus

sillä siihen ei kerry likaa ja allasjätteitä.

s
au

HepVO estää hyvin viemärin tukkeutumista.

rt
Vi

Virtaus

 Estää viemärin tukkeutumista
Myös ruokarasva huuhtoutuu hyvin alas eikä
aiheuta tukoksia kuten perinteisissä vesilukoissa

Tuoteperheeseen kuuluvat muunnososat, joilla tuote saadaan

kulkeutuessaan veden läpi.

kiinnitettyä myös putkilinjan välille sekä vaaka-asennukseen.
 Kemikaalien kestävä

Tuotetta on saatavilla kokoina 32 ja 40 mm.

HepVO kestää kaikkien perinteisten viemärinavausaineiden kemikaalit.		

Vaahtoaminen

www.wavin.fi

Jäätyminen

Tyhjentyminen/
Kuivuminen

Hajut ja
takaisinvirtaus
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Wavin-kiinteistöviemäröinnin erikoistuotteet

Wavin LKS -muhvilukko
Wavin LKS -muhvilukituspantaa voidaan käyttää esim.
sadevesiviemäröinnin putkistossa vahvistamaan muhviliitosten paineenkestoa. Lukituspantaa käyttämällä liitoksen paineenkesto on 2 bar. Lukituspantoja on saatavana
kokoluokissa 50, 75, 110 ja 160 mm sekä lisäksi
Wavin Astolle 58 ja 78 mm.
Lukituspantoja voidaan käyttää kaikkien kolmen Wavinkiinteistöviemärin kanssa (Wafix HT/PP, Asto dB ja SiTech+).

Wavin LKS -muhvilukituspannan asennus.

Wavin LKS
-muhvilukituspanta

Minimi 5000 mm

Wavin LKS -muhvilukituspantojen sijoitteluperiaate sadevesiviemäröinnissä.
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Wavin Asto dB
Muhviton putki 32-160 mm
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

Kpl/nippu

3003321

2400112

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB muhviton putki 58 x 3000

30

3003322

2400114

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB muhviton putki 78 x 3000

38

3003325

2400115

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB muhviton putki 110 x 3000

29

3003331

2400118

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB muhviton putki 160 x 3000

20

Muhviputki 58 mm
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

3074614

2400512

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -muhviputki 58 x 150

Kpl/laatikko
12

Muhviputki 78 mm
3074616

2400514

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -muhviputki 78 x 150

5

3003353

2400519

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -muhviputki 78 x 1000

70

3003355

2400520

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -muhviputki 78 x 2000

70

12

Muhviputki 110 mm
3074619

2400515

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -muhviputki 110 x 150

3074620

2400120

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -muhviputki 110 x 250

5

3003360

2400521

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -muhviputki 110 x 1000

40

3003362

2400522

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -muhviputki 110 x 2000

40

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -muhviputki 160 x 150

6

Muhviputki 160 mm
3074622

2400518

Paisuntamuhvi, kumitiiviste 58-160 mm
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

3074600

2405812

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -paisuntamuhvi 58

Kpl/laatikko
10

3074601

2405814

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -paisuntamuhvi 78

10

3074603

2405815

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -paisuntamuhvi 110

12

3074606

2405818

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -paisuntamuhvi 160

8

Pistoyhde 58-160 mm

www.wavin.fi

SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

Kpl/laatikko

3074608

2405612

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -pistoyhde 58

12

3074609

2405614

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -pistoyhde 78

10

3074610

2405615

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -pistoyhde 110

12

3074612

2405618

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -pistoyhde 160

6
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Wavin Asto dB
Kulmayhde 15° 58-160 mm
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

Kpl/laatikko

3074623

2401012

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 58 x 15°

3074628

2401014

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 78 x 15°

10
7

3074637

2401015

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 110 x 15°

10

3074647

2401018

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 160 x 15°

6

Kulmayhde 30° 58-160 mm
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

3074624

2401062

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 58 x 30°

10

3074629

2401064

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 78 x 30°

8

3074638

2401065

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 110 x 30°

9

3074648

2401068

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 160 x 30°

5

Kpl/laatikko

Kulmayhde 45° 58-160 mm		
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

Kpl/laatikko

3074625

2401112

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 58 x 45°

3074630

2401114

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 78 x 45°

10
6

3074639

2401115

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 110 x 45°

12

3074649

2401118

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 160 x 45°

4

Kulmayhde 87° 58-160 mm		
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SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

3074627

2401212

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 58 x 87°

12

3074632

2401214

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 78 x 87°

5

3074641

2401215

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 110 x 87°

6

3074650

2401218

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kulmayhde 160 x 87°

4
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Wavin Asto dB
Haarayhde 45° 58-160 mm
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

Kpl/laatikko

3074655

2402354

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 58/58 x 45°

6

3074658

2402361

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 78/58 x 45°

11

3074661

2402363

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 78/78 x 45°

9

3074667

2402366

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 110/58 x 45°

6

3074670

2402368

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 110/78 x 45°

4

3074673

2402369

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 110/110 x 45°

4

3074680

2402386

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 160/110 x 45°

2

3074681

2402389

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 160/160 x 45°

1

Haarayhde 87° 58-110 mm
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

3074657

2402654

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 58/58 x 87°

Kpl/laatikko
4

3074660

2402661

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 78/58 x 87°

12

3074663

2402663

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 78/78 x 87°

9

3074669

2402666

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 110/58 x 87°

7

3074672

2402668

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 110/78 x 87°

9

3074675

2402669

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde 110/110 x 87°

4

Pyöristetty haarayhde 87° 110 mm		

www.wavin.fi

SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

3074714

2402670

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde, pyör. 110/78 x 87°

4

3074713

2402671

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -haarayhde, pyör. 110/110 x 87°

4

Kiinteistöviemärijärjestelmät

Kpl/laatikko
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Wavin Asto dB
Kaksoishaarayhde 87° 110 mm
SAP-koodi

LVI-numero Väri

Tuotteen nimi

3074683

2404829

Wavin Asto dB -kaksoishaarayhde 110/110 x 87°

Vaalean harmaa

Kpl/laatikko
3

Pyöristetty kaksoishaarayhde 87° 110 mm
SAP-koodi

LVI-numero Väri

Tuotteen nimi

Kpl/laatikko

3074716

2404820

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kaksoishaarayhde, pyör. 110/78/78x87°

3

3074715

2404821

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -kaksoishaarayhde, pyör. 110/110/110x87°

3

Nurkkahaarayhde 87° 110 mm

46

SAP-koodi

LVI-numero Väri

Tuotteen nimi

3074684

2405029

Wavin Asto dB -nurkkahaarayhde 110/110 x 87°

Kiinteistöviemärijärjestelmät

Vaalean harmaa

Kpl/laatikko

Puhelin 020 1285 200

5

info.fi@wavin.com

Wavin Asto dB
Supistusyhde 78-160 mm
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

Kpl/laatikko

3074691

2405145

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -supistusyhde 78/58

12

3074694

2405148

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -supistusyhde 110/58

8

3074695

2405150

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -supistusyhde 110/78

6

3074698

2405166

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -supistusyhde 160/110

6

Puhdistusyhde 58-160 mm
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

3074685

2405912

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -puhdistusyhde 58*

Kpl/laatikko
8

3074686

2405914

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -puhdistusyhde 78*

9

3074687

2405915

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -puhdistusyhde 110

4

3074689

2405918

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -puhdistusyhde 160

2

*Kierrekansi

Jatkoyhde 58-78 mm		
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

3074707

2406211

Vaalean harmaa

Tuotteen nimi
Wavin Asto dB/HT -jatkoyhde 58/50

Kpl/laatikko
12

4024332

2406214

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB/HT -jatkoyhde 78/75

120

Tulppa 58-160 mm		

www.wavin.fi

SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

3074701

2406312

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -tulppa 58

12

3074702

2406314

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -tulppa 78

12

3074704

2406315

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -tulppa 110

12

3074706

2406318

Vaalean harmaa

Wavin Asto dB -tulppa 160

7

Kiinteistöviemärijärjestelmät

Kpl/laatikko
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Wavin-erikoistuotteet
Wavin HepVO -hajulukko DN32-DN40
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

Kpl/laatikko

3045616

6582936

Valkoinen

Wavin HepVO -hajulukko DN32

24

3018902

6582933

Valkoinen

Wavin HepVO -hajulukko DN40

-

Wavin LKS -muhvilukko 50-160 mm		
SAP-koodi

LVI-numero

Väri

Tuotteen nimi

Kpl/laatikko

4035782

2400117

Ruostumaton teräs

Wavin LKS -muhvilukko 50

50

4035806

2400110

Ruostumaton teräs

Wavin LKS -muhvilukko Asto 58

50

4035794

2400119

Ruostumaton teräs

Wavin LKS -muhvilukko 75

30

4035807

2400111

Ruostumaton teräs

Wavin LKS -muhvilukko Asto 78

30

4035810

2400113

Ruostumaton teräs

Wavin LKS -muhvilukko 110

20

4035811

2400116

Ruostumaton teräs

Wavin LKS -muhvilukko 160

10

Bismat 1000 -erikoiskannakkeet DN100-DN150
SAP-koodi

LVI-numero

4062878

2400122		

Väri

Tuotteen nimi
Bismat-kannake SL M10 KA/GA ZP DN100

Kpl/laatikko
-

4062877

2400121		

Bismat-tukikannake 1000 KA/GA EV DN100

-

4062909

2400125		

Bismat-kannake SL M10 KA/GA ZP DN150

-

4064496

2400124 		

Bismat-tukikannake 1000 KA/GA EV DN150

-

Merkkien selitykset
H1

Kannakkeen kokonaiskorkeus

h1

Kannakkeen korkeus kannakkeen keskilinjaan

Fa, y1 Kannakoitavan putken halkaisija

www.wavin.fi

B

Kannakkeen kokonaishalkaisija

D

Kannakkeen sisähalkaisija

Kiinteistöviemärijärjestelmät
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Notes
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Kiinteistöviemärijärjestelmät

Puhelin 020 1285 200

info.fi@wavin.com

Notes
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Tutustu lisää tuotteisiimme osoitteessa
www.wavin.fi

Vuosien varrella kertynyt tietotaito ja sertifioitu laatujärjestelmä varmistavat tuotteidemme laadun, luotettavuuden
sekä soveltuvuuden Suomen vaativiin olosuhteisiin.
Wavin Finland on osa kansainvälistä Wavin-konsernia,
jolla on toimipisteitä 25 maassa. Suomessa meillä on pääkonttorimme lisäksi kaksi tuotantolaitosta, neljä myyntikonttoria sekä koko maan kattava jälleenmyyntiverkosto.

© 2018 Wavin Finland
Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa
tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen
tulee tehdä asennusohjeiden mukaan.
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