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P-LINER Basic ZVR

Cementowa rura zespolona ze
specjalną powłoką.
Nowatorska cementowa rura zespolona składa się
z odpornej na pęknięcia, zachowującej kształt rury
przepustowej z tworzywa sztucznego oraz specjalnej
powłoki wiązanej cementem.
Powłoka ta optymalnie przywiera do rury przepustowej,
tworzy jednorodne połączenie z betonem, a jednocześnie
kompensuje wahania temperatury.
Cementową rurę zespoloną można zabetonować, zamurować
lub zalać zaprawą w otworze muru. Rura przepustowa jest
wodoszczelna do 5 barów – potwierdzone jest to certyfikatem KIWA – i w połączeniu z naszymi gumowymi wkładami
uszczelniającymi P-PIPE i P-CABLE zapewnia w pełni
wodoszczelne uszczelnienie pomiędzy wprowadzaną rurą
lub kablami a wnętrzem rury przepustowej.

P-LINER Basic –
oczywiste zalety.
• wodoszczelność do 5 barów
• średnica rur od 80 do 300 mm
• odpowiednia do każdego rodzaju ściany
• tworzywo sztuczne zapewnia wyjątkową lekkość
• jednorodne połączenie z budowlą dzięki specjalnej
powłoce
• odpowiednia do późniejszego montażu
w wyłomach lub prostokątnych otworach
• gotowa do zamontowania, zamknięta
• dostępna także w długościach niestandardowych
• odporna na pęknięcia, zachowuje kształt

Through-the-wall intelligence.

P-LINER Basic ZVR
Przykład – nr katalogowy ZVR 200/300

Akcesoria (niezawarte w zakresie dostawy)
P-PIPE Basic 1
to perfekcyjne uszczelnienie nowo instalowanych
lub już ułożonych rur
w przewiertach lub rurach
przepustowych o średnicy
do Ø 500 mm.
P-PIPE Professional 1
w wersji zamkniętej jest
indywidualnie wykonywany
na zamówienie odbiorcy
i stanowi perfekcyjne
uszczelnienie do nowo
instalowanych rur o średnicy
od Ø 80 do 1400 mm.

Dane techniczne P-LINER Basic ZVR

Maksymalny
możliwy
obszar zastosowania
Ø zewn. (mm) *

Rura
przepustowa
øzewn. (mm)

Numer katalogowy
(x = grubość ściany
w mm)

80

0 - 50

0 - 56

95

100

0 - 63

0 - 76

115

ZVR 80/X
ZVR 100/X

125

63 - 90

0 - 101

142

ZVR 125/X

150

90 - 112

0 - 125

167

ZVR 150/X

200

110 - 162

0 - 171

219

ZVR 200/X

250

160 - 210

0 - 214

269

ZVR 250/X

300

200 - 225

0 - 250

321

ZVR 300/X

* Dane dotyczące rozmiarów odnoszą się do zewnętrznej średnicy rury przewodowej; w zależności od możliwości technicznych stosuje się przepust rurowy P-PIPE Basic bądź P-PIPE Professional.

Dla długości rur przepustowych ZVR powyżej 500mm, powłoka pokrywa odcinek 250mm na każdym z końców rury.

Prosimy o kontakt z:
Michał Rink
Polska Północna
T: +48 882 189 912
Dominik Onyszko
Polska Południowa
T: +48 882 189 911
Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-89568 Hermaringen, GERMANY

Jesteśmy dla Państwa.
Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania.
Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami! Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Phone + 49 7322 1333-0
Fax
+ 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de
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Optymalny zakres
zastosowania dla
Ø zew (mm)

Dane zamieszczone w instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej znajomości techniki oraz doświadczeniach. Nie powodują one zwolnienia osób wykonujących montaż oraz użytkowników z powodu dużej ilości możliwych oddziaływań podczas montażu
oraz w trakcie użytkowania, od przeprowadzania własnych prób i badań. Dostarczamy wszystkie części zamienne, które nie mogą być używane z powodu wad materiałowych. Nie dostarczamy części zamiennych z powodu usterek, które powstały w transporcie
lub z powodu niewłaściwego magazynowania albo spowodowane są nieprawidłowym montażem i jego następstwami

Przewód mediów
Rura
przepustowa
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