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OSADNIKI Z PVC POD WPUSTY ULICZNE
Od wielu lat do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powszechnie stosowane są rury
z tworzyw sztucznych. Również coraz to więcej zwolenników znajdują studnie z tworzyw
sztucznych; zarówno te włazowe, jak i te o mniejszych średnicach – niewłazowe
(inspekcyjne). Wykonawcy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych nie mają również problemów z zakupem kolan, nasuwek, trójników, redukcji, korków wykonanych np. z PVC.
Stosunkowo niewielu jednak producentów podjęło się jak do tej pory produkcji z tworzyw
sztucznych osadników pod wpusty deszczowe. Do nielicznego grona tychże należy nasz
dostawca – holenderska firma NYLOPLAST.
Osadniki pod wpusty deszczowe firmy NYLOPLAST wykonane są z wysokoudarowego,
niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U metodą formowania rury PVC typu „S”
(SDR34) gorącym, sprężonym powietrzem. Kształt osadnika w formie stożka zabezpiecza
go przed pęknięciem w czasie mrozu, gdyż lód zostaje wypchnięty ku górze. Wystające
obrzeże dna zapobiega działaniu sił wyporu wód gruntowych i wypychaniu zbiornika
w górę. Masywne dno osadnika odporne jest na uderzenia np. koszem ssącym w czasie
usuwania z osadnika piasku i błota. Syfon osadnika jest tak skonstruowany, że nie ma
potrzeby wymontowywania go w czasie czyszczenia. Jednocześnie syfon daje się łatwo
wymontować, co umożliwia łatwy dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu ich
rewizji lub czyszczenia. Osadniki dostępne są w dwóch wersjach tzn. o pojemności
30 litrów i 50 litrów.
Dodatkowe wyposażenie może stanowić syfon w postaci kosza do ręcznego usuwania
z osadnika zebranych w nim zanieczyszczeń. Średnica górnego otworu osadnika wynosi
315 mm. Można na nim umieścić żeliwny wpust deszczowy produkcji firmy
NYLOPLAST. Dopuszczalne obciążenie wpustu wynosi 40 ton. Połączenie żeliwnej kratki
ściekowej ze skrzynką za pomocą zawiasu uniemożliwia kradzież kratki. Przyłącze
w postaci złączki kielichowej z kompensacją kątową posiada średnicę 160 mm. Niewielki
ciężar osadnika (14 kg – osadnik 30 litrów, 18 kg – osadnik 50 litrów) umożliwia jego
łatwy montaż w sposób ręczny nawet jednemu tylko pracownikowi.
Osadnik posiada
Aprobatę Techniczną
INSTYTUTU BADAWCZEGO
DRÓG I MOSTÓW
w Warszawie

Zapraszamy do naszego Punktu Sprzedaży Nr 2 w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 175 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 16:00
w soboty od godz. 7:00 do 13:00
Dodatkowe informacje handlowe:
Dodatkowe informacje techniczne:

tel. (0-32) 332-67-55, (0-32) 332-67-41
tel. (0-32) 332-67-45, (0-32) 332-67-51
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