ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

•

ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ

•

ΣΧΑΡΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

•

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ

•

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ

•

ΜΕΤΩΠΕΣ

•

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
-

ΠΑΣΤΑ “BECK”

-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές.
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.

Α. ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ Ε.ΥΔ.Α.Π.
Περιγραφή:
Φρεάτια βανών σχεδιασμένα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές Ε.ΥΔ.Α.Π.
Σε 2 διαστάσεις:
- Με καθαρό εσωτερικό άνοιγμα Φ163mm,
για σωλήνα PVC160, και
- Με καθαρό εσωτερικό άνοιγμα Φ110mm
στο κάτω μέρος και Φ90mm στο πάνω
μέρος.
Το έλασμα στη λαβή του καλύμματος καθώς και ο
κοχλίας είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Β. ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ
Περιγραφή:
Φρεάτια βανών με καθαρό εσωτερικό άνοιγμα
Φ185mm.
Το έλασμα στη λαβή του καλύμματος είναι από
χάλυβα και ο κοχλίας από ανοξείδωτο χάλυβα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο
Διασφάλιση ποιότητας:
Κατασκευάζονται υπό
ποιότητας ISO 9001.

σύστημα

διασφάλισης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤ.

ΥΨΟΣ

MF 90

Φ165

Φ110 / Φ90

200

MF 160

Φ323

Φ163 / Φ150

200

MF 185

Φ270

Φ185 / Φ140

270
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ΣΧΑΡΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
Περιγραφή:
Σχάρες δένδρων τετράγωνες με κυκλική οπή
στη μέση.
Αποτελούνται από δυο όμοια συμμετρικά
τμήματα τα οποία κατά την τοποθέτησή τους
ενώνονται με μεταλλικό έλασμα και βίδες.
Οι σχάρες χρησιμοποιούνται σε δενδροδόχους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Κατασκευάζονται από
(σφαιροειδούς γραφίτη)

ελατό

χυτοσίδηρο

Διασφάλιση ποιότητας:
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(ΒxΒ)

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
(Φ Α)

ΥΨΟΣ
(H)

Β 8080 GTR

800x800

400

20

B 100100 GTR

1000x10000

600

25
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ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Περιγραφή:
Κολωνάκια πεζοδρομίων από χυτοσίδηρο
στρογγυλής διατομής, κατάλληλα για
τοποθέτηση σε ιδιωτικά και δημόσια
έργα ανάπλασης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Κατασκευάζονται
χυτοσίδηρο

από

φαιό

•

Διαθέτουν 2 σκοτίες πλάτους 22mm,
όπου τοποθετείται η ανακλαστική
ταινία.

•

Διατίθενται σε γκρί χρώμα (RAL9022),
(δυνατότητα επιλογής διαφορετικού
χρώματος βαφής).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ
MCB01

ΔΙΑΤΟΜΗ

ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ

ΟΡΑΤΟ ΥΨΟΣ

Φ120

900

700
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ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
(ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ)
Περιγραφή:
Βαθμίδες (σκαλοπάτια), για φρεάτια επίσκεψης
από ελατό χυτοσίδηρο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΝ13101

•

Κατασκευάζονται από
(σφαιροειδούς γραφίτη)

ελατό

χυτοσίδηρο

Διασφάλιση ποιότητας:
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του σχετικού ευρωπαικού προτύπου ΕΝ13101, και
υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΒΑ02

ΠΛΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ

220

240
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ΜΕΤΩΠΕΣ
Περιγραφή:
Χαλύβδινες μετώπες για στόμια φρεατίων υδροσυλλογής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Κατασκευάζονται από χάλυβα και διατίθενται σε μήκη του ενός και των δύο μέτρων για
τοποθέτηση αντίστοιχα σε μονά ή διπλά φρεάτια υδροσυλλογής.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΜΗΚΟΣ

ΜΕΤ100S

1000

ΜΕΤ200S

2000
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ΠΑΣΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ “BECK”
Περιγραφή:
Εξειδικευμένη πάστα ταχείας πήξεως, από
πατενταρισμένο υλικό φιλικό προς το περιβάλλον,
που εξαλείφει 100% το θόρυβο των καλυμμάτων
των φρεατίων.
Κατάλληλη για όλους τους τύπους καλυμμάτων
και σχαρών.

Χαρακτηριστικά:
Η εξειδικευμένη πάστα βελτίωσης έδρασης “BECK”, εισάγεται και
εφαρμόζεται απευθείας στο πλαίσιο των καλυμμάτων ή σχαρών
που δεν εφάπτονται σωστά λόγω κακής εφαρμογής ή
εγκατάστασης, μεγάλης κυκλοφοριακής φόρτισης, ή παλαιότητας
και εξαλείφει εντελώς το θόρυβο.
Όταν η πάστα εφαρμοστεί περιμετρικά στις πλευρές του
πλαισίου, δημιουργείται ένα παρέμβυσμα μεταξύ του
καλύμματος και του πλαισίου με αποτέλεσμα να μην έρχονται σε
επαφή τα μεταλλικά μέρη. Παρέχει στεγανότητα και προστατεύει
από την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, λάσπη κλπ),
ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, ενώ παράλληλα
εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.
Η συσκευασία αποτελείται από 3 μέρη, το 1ο περιέχει τον
αδρανοποιητή, το 2ο και 3ο, (που χωρίζονται από κόκκινο
σφικτήρα), περιέχουν τα υλικά που εφόσον αναμειχθούν
δημιουργούν την πάστα - (δείτε οδηγίες εφαρμογής).
Το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι 440gr. (ποσότητα που
καλύπτει ένα στρογγυλό κάλυμμα διαστάσεων Ø700mm, ή ένα
τετράγωνο κάλυμμα με συνολική περιφέρεια 2M.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

00053

440gr
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΣΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
“BECK”
Η εξειδικευμένη πάστα βελτίωσης έδρασης “BECK”, εισάγεται και εφαρμόζεται απευθείας στο
πλαίσιο των καλυμμάτων ή σχαρών που δεν εφάπτονται σωστά λόγω κακής εφαρμογής ή
εγκατάστασης, μεγάλης κυκλοφοριακής φόρτισης, ή παλαιότητας και εξαλείφει εντελώς το θόρυβο.
Όταν η πάστα εφαρμοστεί περιμετρικά στις πλευρές του πλαισίου, δημιουργείτε ένα παρέμβυσμα
μεταξύ του καλύμματος και του πλαισίου με αποτέλεσμα να μην έρχονται σε επαφή τα μεταλλικά
μέρη. Παρέχει στεγανότητα και προστατεύει από την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, λάσπη
κλπ), ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα
οποιαδήποτε στιγμή.
Η συσκευασία αποτελείται από 3 μέρη, το 1ο περιέχει τον αδρανοποιητή, το 2ο και 3ο, (που
χωρίζονται από κόκκινο σφικτήρα), περιέχουν τα υλικά που εφόσον αναμειχθούν δημιουργούν την
πάστα. Το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι 440gr. (ποσότητα που καλύπτει ένα στρογγυλό
κάλυμμα διαστάσεων Ø700mm, ή ένα τετράγωνο κάλυμμα με συνολική περιφέρεια 2M.
Οδηγίες εγκατάστασης:
-

Απομακρύνουμε το κάλυμμα που παρουσιάζει το πρόβλημα από το πλαίσιο του και
καθαρίζουμε και τα δύο πολύ καλά από τυχόν χώμα ή λάσπη, κλπ και ξεκινάμε την
εφαρμογή.
α. Εμποτίζουμε ένα πανί με το περιεχόμενο του 1ου μέρους
(αδρανοποιητή), και αλείφουμε περιμετρικά το κάλυμμα (την
εφαπτόμενη επιφάνεια που θα ακουμπήσει στην πατούρα του
πλαισίου).
Ο αδρανοποιητής χρησιμοποιείται ώστε να μην κολλήσει το κάλυμμα
με το πλαίσιο και να παραμείνει επισκέψιμο.
β. Αφαιρούμε τον κόκκινο σφικτήρα για να αναμειχθούν τα
περιεχόμενα του 2ου και του 3ου μέρους, και τα ‘ζυμώνουμε’ πολύ
καλά, (θα αισθανθούμε την δημιουργία της πάστας).
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γάντια εργασίας, γιατί κατά την
διάρκεια της πρόσμιξης αναπτύσσεται μεγάλη θερμοκρασία.
γ. Κόβουμε με ένα ψαλίδι μια γωνία της συσκευασίας (τομή 1cm
περίπου) και εισάγουμε την δημιουργηθήσα πάστα στην πατούρα
του πλαισίου, δημιουργώντας ένα κορδόνι υλικού πάχους 7 χιλ.
περίπου.
δ. Τοποθετούμε το κάλυμμα στο πλαίσιο και είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ!

Η ανάμειξη (β), η εφαρμογή (γ) και η τοποθέτηση του καλύμματος (δ) πρέπει να γίνουν πολύ
γρήγορα, γιατί η πάστα είναι ταχείας τήξεως.

ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ.
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