
WWW.INNOVATEDK.COM . AFD. NORD 29 10 80 01 . AFD. SYD 71 90 17 09

BELASTNINGSKLASSE A15 - F900 
NOMINEL BREDDE OP TIL 300MM
SOKKELRENDE I SAMME SERIE

LINJEAFVANDING



Let at håndtere: Technodrain er let at transportere og installere. Den lave vægt på renderne i
alle trafiklastklasser gør det let for enkeltperson at håndtere montagen. Derudover er
holdbarheden uovertruffen. Med den stærke HDPE rende undgås at renden ødelægges inden
installation som polymérbeton-render har tendens til.

Effektiv installation: Fer- og notforbindelser muliggør færdigmonteret rende med riste med
præcis samling hver gang. De helstøbte render med udløb i bund og sider giver nem forbindelse
til afgangsrør i forskellige størrelser. Den flade bund og ribbede sider giver hurtig og effektiv
montage. HDPE renderne giver mulighed for at åbne udløb med hobbykniv, så brug af diamant-
bor undgås. Endepladerne sættes nemt og hurtigt i fals, så perfekt resultat opnås ved støbning.

Kemisk modstandsdygtighed: Technodrain er modstandsdygtig overfor en lang række syrer,
salte og kulbrinter og er ideel til barske miljøer som kemiske anlæg, lagre og tankstationer.    
 Og specielt velegnet til veje, hvor der anvendes salt til vinterbekæmpelse.

Termisk rækkevidde: Technodrain er modstandsdygtig overfor pludselige temperatur-
svingninger, og kan bruges i et termisk område mellem – 60 og + 100 grader celcius.

Hygejniske overflader: Technodrain-renderne er overfladebestandige mod mikroorganismer
og skimmelsvampe. De kan derfor bruges ved bla. hospitaler, køkkener og fødevareindustri
afhængig af ristevalg.

Produceret ihht1433: Technodrain-systemet består af en række riste til belastningsklasser
A15-F900 i overensstemmelse med EN1433. 

Miljøvenlig: Minimal miljøpåvirkning. Det kræver mindre energi at fremstille HDPE end ikke-
plastprodukter. HDPE er let og omkostningseffektiv at transportere pga. den lave vægt.

      Det stærke design forebygger transportskader og dermed følgende spild på byggepladsen.
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• Rende produceret i hårdfør og let HDPE.

TECHNODRAIN linjeafvanding
er godkendt ihht. EN-1433.

• Fås i nominel bredde op til 300mm.
• Falssamling og flad bund giver hurtig montage.
• Forberedt for udløb i hver meter rende. 

• Belastningsklasse A15 - F900.

• Mange forskellige flotte riste.
• Sokkelrende i samme serie. 

• Fås med og uden karm.



Max-flow er den hydrauliske kapacitet i renden. Det er vigtigt IKKE at overstige den
opgivne kapacitet, da det kan resultere i oversvømmelse med deraf følgende skader.
Max-flow værdierne er fra test i render med fuld funktion.
Max-flow vil forringes væsentligt i render helt eller delvis fyldt med blade og skidt.
Man kan evt. åbne flere udløb i en rende for hurtigere afvanding af denne.                       
 Er det ikke muligt vælges en rende med større kapacitet.
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MAX-FLOW:

TECHNODRAIN linjeafvanding
er godkendt ihht. EN-1433.

• 100 H = 8,25 l/sek.
• 150 S = 6,14 l/sek.
• 150 H = 15,25 l/sek.

• 100 S = 3,03 l/sek.

• 200 H = 22,94 l/sek.
• For max-flow andre modeller kontakt Innovate. 

• 200 S = 9,92 l/sek.
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Minimum 2 gange om året bør man efterse sin Technodrain linjeafvanding - gerne forår og
efterår.
Bor man i et område med nærtstående træer kan frekvensen evt. sættes op.
Alle riste skal være forsynet med funtionelt låsesystem.
Alle riste, render, belægning og støbning omkring renden skal være intakt uden revner og
sætninger. Evt. skader rettes op.
Risten kan afmonteres, hvis der ikke er frit syn gennem ristene.
Renden oprenses og rengøres for blade og lignende der hindrer funtktionen. 
Udløb og sandfangsbrønd oprenses /tømmes for blade og skidt.
Brug evt. en lille skovl. Altid væk fra udløb så dette belastes mindst muligt.
Højtryksrensning anbefales ikke, brug istedet en almindelig haveslange til slut-skylning af
renden. Slut-skylning startes modsat udløbsende, så renden står ren og klar til nye regnskyl.
Husk at skrue ristene fast på affugteren igen efter endt eftersyn.

Vedligehold:
Et linjeafvandingssystem skal vedligeholdes.
Vedligeholdelsen er simpel og billig og kræver ikke en autoriseret person.

VI GLÆDER OS TIL AT HJÆLPE DIG!
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DIN VA-LEVERANDØR


