
Wavin AS+
ABSOLŪTA TROKŠŅU SLĀPĒŠANA
SUPER VIEGLA MONTĀŽA

NEVAJAG  
SMĒRVIELU  

SAVIENOJUMIEM



Augstākā līmeņa progress

Jaunā Wavin AS+ sistēma 
precizēta pēc mūsu laika 
dizaineru un uzstādītāju 
ieteikumiem. 30-gadu pieredze 
ražošanā tika papildināta ar 
tūkstošiem stundu, kas pavadītas 
trokšņa līmeņa mērīšanas 
laboratorijā, lai izveidotu 
optimālāko jaunākās paaudzes 
produktu. Veiktas investīcijas 
savienojumu izveidē, vairs nav 
jāizmanto silikona smērviela 
savienojumiem.

Jaunais Wavin AS+ nozīmē neticamu 
progresu skaņu slāpēšanā un 
uzstādīšanas vienkāršībā. Un tas 
nenotika nejauši. Wavin AS+ ir pieejami 
savienojumi ar unikāli augstu blīvumu 
materiāli ar izcilām īpašībām, kas 
raksturo sistēmas komponentus, un
universāla pielietojamība gan mazām, 
gan lielām ēkām. Ar skulpturālo 
caurules galu un jauno patentēto 
blīvgumiju ir, ne tikai super klusa, bet 
arī super viegla un ātra montāža. 
Vismodernākā kanalizācijas sistēma 
ēkās.

Jaunais WAVIN AS+ 
notekūdeņu sistēmu var 
projektēt BIM REVIT vidē!

Jūs varat noformēt failu 
mapes lejupielādēt bez 
maksas 
www.wavin.com/bim

Raksturlielumi Nominālvērtība
Sortiments 50–200 mm

Blīvums ~1,9 g/cm3

Lineārā izpleššanās 0,06 mm/mK

Aploces stingrums min 4 kN/m2

E-modulis 1800 N/mm2

Darba temperatūra
90°C Pastāvīga slodze 
95°C Īslaicīga slodze

Ķīmiskā izturība pret notekūdeņiem pH 2–12

Ugunsnoturības klase
D – s3, d0 (EN 13501)
B2 (DIN 4102)

Trokšņa līmenis pie plūsmas ātruma 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 l / s  
(veikti mērījumi Fraunhofera institūtā saskaņā ar EN 14366), izmantojot 
caurules skavu ar gumiju. Ziņojuma numurs P-BA 63 / 2019e

<10 / <10 / 11 / 16 

Trokšņa līmenis pie plūsmas ātruma 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0 l / s  
(veikti mērījumi Fraunhofera institūtā saskaņā ar EN 14366) izmantojot 
dubulto caurules skava. Ziņojuma numurs P-BA 64 / 2019e

<10 / <10 / <10 / 10

ABSOLŪTA TROKŠŅU 
SLĀPĒŠANA
TĀ NAV SAKRITĪBA

Unikāls jauns cauruļu izejmateriāls
sastāvs nodrošina labāko

skaņas slāpēšanu tirgū

Jauns blīves profils garantē hermētiskumu 
pat montējot sarežģītos apstākļos

Jaunās patentētās zilās blīves krāsa
savienojumam nav nepieciešama smērviela

Kompaktāks dizains
atvieglo uzstādīšanu 

Savienojums ar skulpturālu nipeli
nepieciešams par 50% mazāks spēks

Precīza leņķa
pozicionēšana

Savienojuma  
dziļuma atzīme


