
Nr Katalogowy:

Ci��ar zwie�czenia:

Nr Certyfikatu:

W�az �eliwny z wype�nieniem bet. DN600 H110 nie went. D400 bez zamkni�cia

3164804335

110,0 kg

Opis i cechy konstrukcji:

     W�az kana�owy bez wentylacji oraz bez zamkni�cia mechanicznego 
     do monta�u jako element zwie�czenia studzienek kanalizacyjnych 
     Tegra 600 oraz Tegra 1000.
     W korpusie wykonano 4 otwory �16 mm umo�liwiaj�ce kotwienie
     kompletnego w�azu z teleskopowym adapterem do w�azu o �rednicy 
     770 mm lub ze sto�kami lub pier�cieniami odci��aj�cymi.
     Pokrywa o g��boko�ci osadzenia 30 mm powy�ej p�aszczyzny styku 
     z korpusem oraz 20 mm poni�ej p�aszczyzny styku z korpusem.
     Powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie poprzez
     obróbk� wiórow�.
     Pokrywa wype�niona betonem kl. B 45.
     Elementy �eliwne w�azu zabezpieczone antykorozyjnie czarn� farb� 
     bitumiczn�. 
     Zabudowa w�azu - miejsca okre�lone dla kl.D400  wg. PN-EN 124
     (jezdnie dróg, ci�gi pieszo-jezdne,  utwardzone pobocza oraz obszary
     parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów).
     Trwale oznakowane zgodnie z norm�  PN-EN 124: nr normy, klasa,  
     znak producenta, znak jednostki certyfikuj�cej IO-CERT.
     Trwale znakowane znakiem budowlanym B.

CW 88/08

Materia�:

�eliwo szare

Studzienka Tegra 600 i Tegra 1000
Zwie�czenie - Klasa D400



Opis i cechy konstrukcji:

     W�az kana�owy bez wentylacji oraz bez zamkni�cia mechanicznego 
     do monta�u jako element zwie�czenia studzienek kanalizacyjnych 
     Tegra 600 oraz Tegra 1000.
     Pokrywa z zamkni�ciem na 2 rygle wykonane z �eliwa i stali 
     nierdzewnej.
     W korpusie wykonano 4 otwory �16 mm umo�liwiaj�ce kotwienie
     kompletnego w�azu z teleskopowym adapterem do w�azu o �rednicy 
     770 mm lub ze sto�kami lub pier�cieniami odci��aj�cymi.
     Pokrywa o g��boko�ci osadzenia 30 mm powy�ej p�aszczyzny styku 
     z korpusem oraz 20 mm poni�ej p�aszczyzny styku z korpusem.
     Powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie poprzez
     obróbk� wiórow�. 
     Pokrywa wype�niona betonem kl. B 45. 
     Elementy �eliwne w�azu zabezpieczone antykorozyjnie czarn� farb�
     bitumiczn�. 
     Zabudowa w�azu - miejsca okre�lone dla kl.D400  wg. PN-EN 124 
      (jezdnie dróg, ci�gi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz obszary
     parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów).
     Trwale oznakowane zgodnie z norm�  PN-EN 124: nr normy, klasa,  
     znak producenta, znak jednostki certyfikuj�cej IO-CERT.
     Trwale znakowane znakiem budowlanym B.

Materia�:

�eliwo szare

CW 88/08

Nr Katalogowy:

Ci��ar zwie�czenia:

Nr Certyfikatu:

W�az �eliwny z wype�nieniem bet. DN600 H110 nie went. D400 - 2 rygle

3164804340

110,0 kg

Studzienka Tegra 600 i Tegra 1000
Zwie�czenie - Klasa D400


