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NEM MONTERING
RYKKER SIG IKKE UNDER STØBNING
GENANVENDT HAVPLAST FRA VERDENSHAVENE

TELESKOPISK
UDSPARINGSRØR



Sikker og miljøbevidst

Fundamentet er en vigtig del af ethvert byggeri.
Det svage punkt i ethvert fundament vil helt naturligt være der hvor rørføring
skal gennembryde soklen.
Er udsparingen ikke lavet rigtigt kan det resultere i revnedannelse og
sætningsskade, og dermed risiko for vandindtrængen. 

Med F-Pipe Udsparingsrør opnår du en perfekt udsparing hver gang.
Gevinddelen og tænderne i begge ender giver dig mulighed for at skrue
udsparingsrøret ud i sokkeludgravningens sider inden der påfyldes beton.
Røret sidder dermed 100% fast og forskubber sig ikke under påfyldning.
Du slipper for tidskrævende tilretning af rørføring/isolering indvendig sokkel,
og du undgår tilretning af 160 eller 200 mm rør, som mange entreprenører
traditionelt bruger.

Med andre ord får du med F-Pipe en cirkelrund udsparing, der sidder præcis
som du ønsker.
Klar til at montere rørføring i 110 mm så snart beton er hærdet op.

F-Pipe Grundmoduls nyttelængde er 260-460 mm.
Er din sokkel bredere kan der tilkøbes forlængerstykker på 70 eller 100 mm.
forlængerstykkerne klikkes på F-pipe.

I F-Pipes gevind-ende kan du evt. montere en 110/138 mm manchet for
tæthed for vandindtrængen.

Vores natur er under stadig stigende pres, derfor anvender vi genanvendt
havplast til fremstillingen af F-Pipe.
Den genanvendte plast indsamles i havet og består hovedsageligt af fiskenet
og plast.
Plasten er tilmed stærkere end ren PP, så du går ikke på kompromis med
kvaliteten.
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Vi vil hos Innovate gerne medvirke til den grønne omstilling
og renere verdenshave.

Det gør vi bla. ved at bruge OceanIX rPPC3040.

OceanIX rPPC 3040 er granulat fremstillet af kasserede og
genanvendte fiskenet og maritime reb.
Rebene er produceret af råvarer af højeste kvalitet for at kunne
leve op til de høje krav om slidstyrke, trækstyrke og holdbarhed
overfor kemisk påvirkning.

Ved at bruge OceanIX rPPC3040 og med henvisning til
Plastix’LifeCycle Assesement (LCA) bidrager du til at reducere
CO2-udledningen sammenlignet med brugen af tilsvarende
jomfruelig plastmateriale.

Afhængigt af din tilsætning og hvor stor procentdel af OceanIX
rPPC3040 der er brugt samt holdbarheden for dit eget produkt,
kan du i større grad øge både CO2- samt ressourcebesparelser.

Ved at bruge OceanIX rPPC3040 regelmæssigt vil du automatisk
indgå i en certificeringsordning, der kan belønne dig med Plastix’
Certifikat som officiel ”CertifiedRecyclates User” af kasseret
fiskenet og trawl og for at blive en del af din CSR (Corporate
Social Responability)

Ved at bruge OceanIX rPPC3040 som din foretrukne grønne
råvare bidrager du direkte til yderligere at genbruge materialer og
dermed reducere deponering, havforurening og tab af værdifulde
ressourcer. 
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1. Andelen af test er meget mindre end dem, der anvendes under normale
behandlingsbetingelser, og det er derfor muligt, at data, der er indhentet ved testen, ikke altid
vil modsvare med deres adfærd under behandlingen”

se: [ISO1133-1:2011]. MFI-resultaterne giver en indikation af strømningshastigheden, når de
behandles.

2. Er udført på sprøjtestøbte prøver type 1B.

* Standard afvigelse.

Håndtering af materialet: rPPC granulat behøver normalt ikke at blive tørret. Kondens og
atmosfærisk fugt inde i pakningen kan dog forekomme på grund af svingende temperaturer og
høj luftfugtighed ved opbevaring.Plastix anbefaler, at materialet fortørres for at fjerne mulig
kondensfugtighed, hvilket normalt kan gøres med 2 timers tørring ved 80°Celler iflge vores
kunders normale fortørringsprocedure for PP.
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Levering:
F-Pipe bliver leveret i kasser á max 9 stk. grundmodul.
Endestykker og manchetter leveres i kasser for sig,
Der kan max være 72 grundmoduler pr. halvpalle.
Vægten på et grundmodul er 0,745 kg.

Ved levering er grundmodulets 2 dele skubbet indeni hinanden.
Kontrollér venligst at alle bestilte dele er leveret og er i orden.
Defekte dele bruges ikke, da det kan påvirke produktets styrke,
tæthed og funktion.
Farven kan variere da det er genbrugsmateriale.

Kontakt din forhandler ved mangler og defekter.

Er delene ok kan monteringen fortsætte.
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Samling:
Skru gevinddelen i som vist.
Grundmodulet kan bruges ved sokler
Med en støbebredde 260-460 mm ca.

 

Montering:
Placér F-Pipe i sokkelrenden, hvor rørgennemføringen ønskes.
(Vend udvendig gevind-del ud af fundamentet)

Skru F-Pipe yderligere ud, indtil røret er skruet fast i
udgravningens banketter.

Påfyld beton.
Lad betonen hærde op.

Herefter kan rørgennemføring laves i 110 mm.
Fyld sand ind i udsparingsrøret omkring kloakrør.

Fundamenter over 460 mm kræver tilkøb af forlængerstykker.
Disse monteres med klik-system inden montering påbegyndes.
(Se næste side)

Der kan evt. anvendes en manchet 110/138 mm for tæthed.
Denne kan monteres i gevinddelens spidsende.
(Se næste side)

 



Forlæng din F-Pipe:
Er der projekteret bredere sokkel end de 460 mm kan tilkøbes
70 og 100 mm forlængerstykker.

Forlængerstykkerne klikkes på ved hjælp af click-låsesystemet.
Låsetapperne sidder udvendigt på spidsen af grundmodulet
(del med indvendigt gevind).

På forlængerstykket findes også tapper, så i princippet kan
forlænges i det uendelige. Vi anbefaler dog at sokkelbredden
max er 660 mm.

Er der behov for forlængerstykker er det vigtigt at de er monteret
INDEN støbning, og at tænderne er skruet så langt ind i
udgravningens sider at indtrængen af beton udgås.

Tæthed for vandindtrængen:
Med F-Pipe har du muilighed for at mindske risikoen for
indtrængende vand omkring rørføringen.
Der kan tilkøbes 110/138 mm gummimanchet, som påføres
glidemiddel og monteres i grundmodulets del med udvendigt
gevind.
Det er vigtigt at denne del vender ud af soklen.
Montering af manchet foretages efter endt støbning/ophærdning
af beton.
Rørføring kan herefter monteres ved hjælp af glat spidsende
udefra og skydemuffe-samling indvendig sokkel.

Rottesikring:
Ønskes rottesikring monteres en godkendt rottespærre
i nærmeste brønd.

God arbejdslyst !
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DIN VA-LEVERANDØR


