Zastosowanie i zalecenia dotycz ce przewozu, sk adowania, i monta u rur z
pvc-u o ciance strukturalnej (wielowarstwowej) SN-2 i SN-4

Zastosowanie
Rury Drewplast SN-2 i SN-4 o ciance strukturalnej do kanalizacji zewn trznej wykonane
z materia u o wysokiej odporno ci mechanicznej i chemicznej. Produkowane s zgodnie z AT15-8754/2016 (SN-2) i PN-EN 13476-2:2008 (SN-4).
Mo na je stosowa w ka dych naturalnych warunkach gruntowych, z tym e dla gruntów o s abej
no no ci nale y wzmocni pod

e.

Temperatura przesy anych cieków do 45°C przy przep ywie ci

ym i maksymalnie 60°C przy

przep ywie krótkotrwa ym.
Odczyn cieków pH 2 – pH 12.
Odporno

chemiczna rur w zak adce: Dokumenty/Pozosta e dokumenty/ Tabela odporno ci na

substancje chemiczne warstwy litej z u-pvc

Rury w klasie SN-2 s przeznaczone s do wykonywania kanalizacji bezci nieniowej
sanitarnej, deszczowej i ogólnosp awnej w miejscach w których nie wyst puje rur drogowy i
poza konstrukcj budowli (zakres stosowania <U>).
Rury w klasie SN-4 s przeznaczone s do wykonywania kanalizacji bezci nieniowej
sanitarnej, deszczowej i ogólnosp awnej w miejscach w których wyst puje rur drogowy
lekkich pojazdów o niewielkim nasileniu i poza konstrukcj budowli (zakres stosowania
<U>)

Transport
Rury powinny by przewo one w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
przemieszczaniem si Je eli przewo one s luzem musz by zabezpieczone przed uszkodzeniem
od elementów konstrukcyjnych rodka transportu. Szczególn ostro no

nale y zachowa przy

temperaturze powietrza ni szej ni 5°C.

Sk adowanie
Magazynowanie rur powinno odbywa si w oryginalnych opakowaniach na równym,
najlepiej utwardzonym pod

u. Maksymalna wysoko

sk adowania to 4 palety.

Monta
Przygotowanie wykopu i sposób monta u powinien by zgodny z PN-EN 1610 i PN-ENV
1046. Wykop s

cy do posadowienia rury powinien mie dno równe, pozbawione ostrych

kamieni i innych przedmiotów mog cych uszkodzi rur . Je eli jest taka potrzeba to nale y
wyrówna go podsypk

wirow pozbawion ostrych kamieni. Dno wykopu powinno by

zag szczone stop wibracyjn lub w ostateczno ci ubite nogami. Nachylenie przebiegu ruroci gu
powinno wynosi minimum 0,3% ( 3 cm/10m ).
Je eli wyst puje konieczno

skrócenia rury nale y tego dokona pi

r czn o drobnych z bach.

Ci cie nale y wykona prostopadle do d ugiej osi rury. Obci ty koniec nale y fazowa pilnikiem
odtwarzaj c oryginalny kszta t fazy.
W trakcie monta u po czenia kielichowego uszczelk nale y wyj , miejsce na uszczelk oczy ci
a uszczelk po posmarowaniu rodkiem smarnym zamontowa ponownie.
Rury w trakcie monta u musz by u

one wspó osiowo. Bosy koniec nale y wprowadzi do

kielicha, je eli jest taka potrzeba koniec rury wk adanej mo e by po zabezpieczeniu go klockiem
drewnianym popchni ty / dobity.
Po zako czeniu monta u ruroci gu nale y przysypa trzon rur, zostawiaj c widoczne po czenia
kielichowe a nast pnie wykona prób szczelno ci.
Po wykonaniu próby szczelno ci mo na zasypa ca y ruroci g uwa aj c aby pierwsza warstwa
gruntu nie zawiera a kamieni.

