Použití a doporu ení pro p epravu, skladování a montáž PVC trubek se
strukturální (vícevrstevní) st nou SN-4

Použití
Trubky Drewplast SN-4 se strukturální st nou pro vn jší kanalizaci jsou vyrobeny z
materiálu s vysokou mechanickou a chemickou odolností (u-pvc). Jsou vyráb ny v souladu s
•

EN-13476-2: 2018-5.

•

Mohou být použity ve všech p írodních p dních podmínkách, ale pro p dy s nízkou
nosností by m la být p da posílena.

•

Teplota odvád ných splašk je do 45°C s nep etržitým pr tokem a maximáln 60°C
s krátkodobým pr tokem.

•

Vodíkový exponent odpadních vod pH 2 - pH 12.

•

Chemická odolnost trubek v záložce: Dokumenty / Ostatní dokumenty / Tabulka
odolnosti v i chemickým látkám pevné vrstvy u-pvc

•

Trubky t ídy SN-4 jsou ur eny pro vytvo ení beztlakových sanitárních, deš ových a
odleh ovacích kanaliza ních systém mimo konstrukci budovy a také v místech, kde
je silni ní provoz lehkých vozidel nízké intenzity (rozsah použití <U>)

Transport
Trubky by m ly být p epravovány v p vodním obalu, zajišt ny proti pohybu. Pokud
jsou p epravovány voln , musí být zabezpe eny proti poškozením konstruk ními sou ástmi
dopravního prost edku. Zvláštní opatrnost je t eba zachovat, když je teplota vzduchu pod 5°C.

Skladování
Skladování trubek by m lo probíhat v p vodním obalu na rovném, nejlépe zpevn ném
povrchu. Maximální skladovací výška jsou 4 palety.

Montáž

íprava výkopu a zp sob montáže by m ly být v souladu s EN-1610 a ENV-1046.
íkop použitý pro usazení trubky by m l mít ploché dno, bez ostrých kamen a dalších
edm

, které mohou trubku poškodit. V p ípad nutnosti je t eba ho vyrovnat št rkovou

vrstvou bez ostrých kamen . Dno p íkopu by m lo být zhušt no vibra ním p chem nebo
ípadn vyklepáno nohama. Sklon potrubí by m l být alespo 0,3% (3 cm / 10 m).
Pokud je nutné trubku zkrátit, m lo by se to provést pomocí ru ní pily s jemným ozubením.
ez by m l být kolmý ke dlouhé ose trubky. Od íznutý konec by m l být zkosen pilníkem tak,
aby se znovu vytvo il p vodní tvar hrany.
i montáži hrdlového spoje je t eba odstranit t sn ní, vy istit místo pro t sn ní a po
namazání mazivem t sn ní op tovn namontovat.
Trubky musí být b hem montáže v souosém uspo ádání. Rovný konec by m l být zasunut do
hrdla, v p ípad pot eby m že být konec zasunuté trubky dotla en / doražen, po p edchozím
zabezpe ení d ev ným blokem.
Po dokon ení montáže potrubí zasypte d ík trubek, ponechte viditelné hrdlové spoje a
následn prove te test t snosti.
Po zkoušce t snosti je možné zasypat celé potrubí, s tím, že se ujistíte, aby první vrstva p dy
neobsahovala kameny.

