ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
•

•

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
-

PP 10x100cm - COMPACT

-

PP 13x100cm

-

ABS 13x100Cm

-

ABS 20x100cm

-

ANTITACCO 31x9 - B125

-

NORMALE 31x31 – B125

-

DLT – STAR DRAIN

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.

ΡΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 10X100
Περιγραφή:
Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους
ενός μέτρου σε μαύρο χρώμα, με ανάλογες σχάρες
από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα και από
πλαστικό σε αντίστοιχο χρώμα. (set)
Εξωτερικού χώρου.
Υλικά κατασκευής:
- Οι μεταλλικές σχάρες κατασκευάζονται από
γαλβανισμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI
304)
- Οι πλαστικές σχάρες, τα κανάλια και τα
εξαρτήματα κατασκευάζονται από
πολυπροπυλένιο ΡΡ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433
• Φέρουν σήμανση CE
Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά:
• Η πλαστική σχάρα ασφαλίζει πάνω στο κανάλι με αυτασφάλιση (ειδικό εξάρτημα στερέωσης
προσαρμοσμένο στη σχάρα), εξασφαλίζοντας σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση
• Οι σχάρες από γαλβανισμένο & ανοξείδωτο χάλυβα ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικά
εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση
• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος προσαρμοσμένη στο
κανάλι
• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος μειώνοντας
σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.
Διασφάλιση ποιότητας:
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΚΩΔΙΚΟΣ

PP1101
PP1102
PP1103
PP1104
PP1105
PP1106

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
(ΠxΜxY)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
(Β x L x Η)
(A x L x h)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 3,5 (PP) &
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 5 (PP) &
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 3,5 (PP) &
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 5 (PP) &
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 5 (PP) &
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 10x100 / 3,5 (PP) &
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ
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110x1000x57

80x1000x35

110x1000x72

80x1000x50

110x1000x57

80x1000x35

110x1000x72

80x1000x50

110x1000x72

80x1000x50

110x1000x57

80x1000x35

ΕΞΟΔΟΣ Φ
40-50-6375-80
40-50-6375-80
40-50-6375-80
40-50-6375-80
40-50-6375-80
40-50-6375-80

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
(Β x L x Η)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

PP1003

ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10x100 - ΜΑΥΡΗ

102x1000x12

PP1008

ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 10x100

102x1000x13

PP1009-INST

ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 10x100

102x1000x13

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
(B x H)

ΕΞΟΔΟΣ Φ

PP1004

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ COMPACT 10x100 / 3,5

110x57

40

PP1005

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ COMPACT 10x100 / 5

110x72

40-50

PP1010

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 10x100

-

-

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς
ειδικό εξάρτημα ή ειδική γωνιά
Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση:
-

Η πλαστική σχάρα ασφαλίζει πάνω στο κανάλι με αυτασφάλιση
(ειδικό εξάρτημα στερέωσης προσαρμοσμένο στη σχάρα)
- Οι σχάρες από γαλβανισμένο & ανοξείδωτο χάλυβα ασφαλίζουν
πάνω στο κανάλι με ειδικό εξάρτημα στερέωσης
- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από σχάρα 1
μέτρου και 2 εξαρτήματα στερέωσης*
(*αναλόγως τον τύπο σχάρας)
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ΡΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 13X100
Περιγραφή:
Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους
ενός μέτρου σε μαύρο ή γκρι χρώμα, με ανάλογες
σχάρες από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα
και από πλαστικό σε αντίστοιχο χρώμα.
Εξωτερικού χώρου.
Υλικά κατασκευής:
- Οι μεταλλικές σχάρες κατασκευάζονται από
γαλβανισμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI
304)
- Οι πλαστικές σχάρες, τα κανάλια και τα
εξαρτήματα κατασκευάζονται από
πολυπροπυλένιο ΡΡ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433
• Φέρουν σήμανση CE
Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά:
•

Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με
ειδικά εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας
σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση

• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει κάθετη έξοδος προσαρμοσμένη στο κανάλι
• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος μειώνοντας
σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.
Διασφάλιση ποιότητας:
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
(ΠxΜxY)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
(Β x L x Η)
(A x L x h)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΟΔΟΣ Φ

PP1301

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 5 - ΜΑΥΡΟ

138x1000x85

107x1000x50

75 - 80 - 100

PP1302

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ

138x1000x110

107x1000x75

75 - 80 - 100

PP1303

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ

138x1000x173

107x1000x138

75 - 80 - 100

PP1312

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 5 - ΓΚΡΙ

138x1000x85

107x1000x50

75 - 80 - 100

PP1311

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 7,5 - ΓΚΡΙ

138x1000x110

107x1000x75

75 - 80 - 100
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
(Β x L x Η)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

PP1304

ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13x100 - ΜΑΥΡΗ

126x995x32

PP1305

ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13x100 - ΓΚΡΙ

126x995x32

PP1306

ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 13x100

128x1000x21

PP1315-INST

ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 13x100

128x1000x21

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
(B x H)

ΕΞΟΔΟΣ Φ

PP1307

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 5 - ΜΑΥΡΟ

138x73

50-60

PP1308

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ

138x99

50-75

PP1309

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ

138x161

50-75

PP1314

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 5 - ΓΚΡΙ

138x73

50-60

PP1313

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 7,5 - ΓΚΡΙ

138x99

50-75

PP1310

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 13x100

-

-

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς
ειδικό εξάρτημα ή ειδική γωνιά
Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση:
- Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό
εξάρτημα στερέωσης
- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από σχάρα 1
μέτρου και 2 εξαρτήματα στερέωσης
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ABS ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 13X100
Περιγραφή:
Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους
ενός μέτρου σε μαύρο χρώμα, με ανάλογες σχάρες
από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, από
αλουμίνιο, πλαστικό και χυτοσίδηρο.
Εξωτερικού χώρου.
Υλικά κατασκευής:
- Οι μεταλλικές σχάρες κατηγορίας Α15
κατασκευάζονται από γαλβανισμένο και από
ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) και οι σχάρες
κατηγορίας C250 από ελατό χυτοσίδηρο
- Η σχάρα σχισμής Slot κατασκευάζεται από
ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Οι πλαστικές σχάρες κατηγορίας Α15
κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο, οι σχάρες
κατηγορίας Β125 από συνθετικό πλαστικό
- Τα κανάλια και τα εξαρτήματα κατασκευάζονται
από ABS
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433
• Φέρουν σήμανση CE
Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά:
• Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικά
εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας σταθερή
και αθόρυβη εγκατάσταση
• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος προσαρμοσμένη στο
κανάλι
• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος μειώνοντας
σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.
Διασφάλιση ποιότητας:
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
(ΠxΜxY)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
(Β x L x Η)
(A x L x h)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΟΔΟΣ Φ

PA1301

ABS ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ

153x1000x121

107x1000x75

63-75-100110

PA1302

ABS ΚΑΝΑΛΙ 13x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ

153x1000x196

107x1000x150

75-100-110
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
(Β x L x Η)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

PP1304

ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 13x100 - ΜΑΥΡΗ - Α15

126x995x32

PP1306

ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 13x100 - Α15

128x1000x21

PP1315-INST

ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 13x100 - Α15

128x1000x21

YASL-1000

ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - SLOT

130x1000x82

PA1307*

ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ABS 13Χ50 - ΜΑΥΡΗ - B125

127x498x32

PA1304*

ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 13x50 - C250

127x498x32

* Σε κάθε κανάλι 1 μέτρου τοποθετούνται 2 τεμάχια σχάρες μήκους 50cm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
(B x H)

ΕΞΟΔΟΣ Φ

PA1305

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ

152x100

50-75

PA1306

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 13x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ

152x175

50-75

PP1310

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

-

-

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς ειδικό
εξάρτημα ή ειδική γωνιά
Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση:
- Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό εξάρτημα
στερέωσης
- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από σχάρα 1 μέτρου, ή
2 σχάρες 50cm και 2 εξαρτήματα στερέωσης
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ABS ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ 20X100
Περιγραφή:
Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους
ενός μέτρου σε μαύρο χρώμα, με ανάλογες σχάρες
από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, από
πλαστικό και χυτοσίδηρο.
Εξωτερικού χώρου.
Υλικά κατασκευής:
• Οι μεταλλικές σχάρες κατηγορίας Α15
κατασκευάζονται από γαλβανισμένο και από
ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) και οι σχάρες
κατηγορίας C250 από ελατό χυτοσίδηρο
• Οι πλαστικές σχάρες κατηγορίας Α15, τα
κανάλια και τα εξαρτήματα κατασκευάζονται
από ABS
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433
• Φέρουν σήμανση CE
Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά:
• Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με
ειδικά εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας
σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση
•

Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων
υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος
προσαρμοσμένη στο κανάλι

• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος μειώνοντας
σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.
Διασφάλιση ποιότητας:
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
(ΠxΜxY)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
(Β x L x Η)
(A x L x h)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΟΔΟΣ Φ

PA2001

ABS ΚΑΝΑΛΙ 20x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ

227x1000x122

174x1000x75

63-75-90-110

PA2002

ABS ΚΑΝΑΛΙ 20x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ

227x1000x197

174x1000x150

75-80-100125
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
(Β x L x Η)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

PA2003

ΣΧΑΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 20x100 – ΜΑΥΡΗ - Α15

198x1000x36

PA2004

ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 20x100 - Α15

199x1000x21

PA2000-INST

ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 20x100 - Α15

199x1000x21

PA2006 *

ΣΧΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 20x50 - C250

197x498x40

* Σε κάθε κανάλι 1 μέτρου τοποθετούνται 2 τεμάχια σχάρες μήκους 50cm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
(B x H)

ΕΞΟΔΟΣ Φ

PA2007

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 20x100 / 7,5 - ΜΑΥΡΟ

226x100

50-75

PA2008

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 20x100 / 15 - ΜΑΥΡΟ

226x175

75-100

PA2009

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 20x100

-

-

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς
ειδικό εξάρτημα ή ειδική γωνιά
Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση:
- Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό
εξάρτημα στερέωσης
- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από σχάρα 1
μέτρου, ή 2 σχάρες 50cm και 2 εξαρτήματα στερέωσης
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ΡΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ
ΤΥΠΟΣ “SAB ANTITACCO - B125”
Περιγραφή:
Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους
ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από
γαλβανισμένο χάλυβα με στενό καρέ 31x9mm
(antitacco) και 2 εξαρτήματα στερέωσης. (set)
Εξωτερικού χώρου.
Υλικά κατασκευής:
- Οι σχάρες κατασκευάζονται από γαλβανισμένο
χάλυβα
- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται
από πολυπροπυλένιο ΡΡ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 25 tn)
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433
• Φέρουν σήμανση CE
Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά:
• Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με
ειδικά εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας
σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση.
• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων
υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος, ανάλογα τον
τύπο του καναλιού (βλ. πίνακα), προσαρμοσμένες
στο κανάλι.
• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή
σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος
μειώνοντας σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.
Διασφάλιση ποιότητας:
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(Β x L x Η)

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
(A x L x h)

ΕΞΟΔΟΣ Φ

SAB510 1005 601BZ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 15x100 / 10 &
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 31x9mm – B125

150x1000x100

100x1000x50

40-63-100110

SAB510 1010 601BZ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 15x100 / 15 &
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 31x9mm – B125

150x1000x150

100x1000x100

63-90-100110

SAB510 1515 601BZ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 20x100 / 20 &
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 31x9mm – B125

200x1000x200

150x1000x150

63-110-150
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(A x h)

ΕΞΟΔΟΣ Φ

SAB5006 1005

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 15x100 / 10

100x50

-

SAB5006 1010

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 15x100 / 15

100x100

-

SAB5006 1515

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 20x100 / 20

150x150

-

SAB5006 1010 075

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ75 - 15x100 / 15

100x100

75

SAB5006 1515 110

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ110 - 20x100 / 20

150x150

110

SAB5000 7040

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ40

-

40

SAB5000 7090

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ90

-

90

SAB5000 7110

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ110

-

110

SAB5000 7160

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ160

-

160

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση
χωρίς ειδικό εξάρτημα ή ειδική γωνιά
Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση:
- Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό
εξάρτημα στερέωσης
- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από
σχάρα 1 μέτρου και 2 εξαρτήματα στερέωσης
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ΡΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ
ΤΥΠΟΣ “SAB NORMALE - B125”
Περιγραφή:
Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους
ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από
γαλβανισμένο χάλυβα με καρέ 31x31mm και 2
εξαρτήματα στερέωσης. (set)
Εξωτερικού χώρου.
Υλικά κατασκευής:
- Οι σχάρες κατασκευάζονται από γαλβανισμένο
χάλυβα
- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται
από πολυπροπυλένιο ΡΡ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 25 tn)
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1433
• Φέρουν σήμανση CE
Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά:
• Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με
ειδικά εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας
σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση.
• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων
υπάρχει κάθετη και οριζόντια έξοδος, ανάλογα τον
τύπο του καναλιού (βλ. πίνακα), προσαρμοσμένες
στο κανάλι.
• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή
σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος
μειώνοντας σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.
Διασφάλιση ποιότητας:
Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SAB510 1515 551BZ
SAB510 2020 551BZ

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(Β x L x Η)

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
(A x L x h)

ΕΞΟΔΟΣ Φ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 20x100 / 20 &
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 31x31mm – B125

200x1000x200

150x1000x150

63-110-150

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 25x100 / 25 &
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 31x31mm – B125

250x1000x250

200x1000x200

63-90-110160-200
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(A x h)

ΕΞΟΔΟΣ Φ

SAB5006 1515

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 20x100 / 20

150x150

-

SAB5006 2020

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 25x100 / 25

150x150

-

SAB5006 1515 110

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ110 - 20x100 / 20

150x150

110

SAB5000 7040

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ40

-

40

SAB5000 7090

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ90

-

90

SAB5000 7110

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ110

-

110

SAB5000 7160

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Φ160

-

160

*Ο σχεδιασμός των καναλιών επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση
χωρίς ειδικό εξάρτημα ή ειδική γωνιά
Για σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση:
- Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό
εξάρτημα στερέωσης
- Κάθε κανάλι 1 μέτρου θα πρέπει να συνοδεύεται από
σχάρα 1 μέτρου και 2 εξαρτήματα στερέωσης

S2
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Τα κανάλια “DLT – STAR DRAIN” με γραμμικές σχάρες μινιμαλιστικού design, με μόλις 6,5cm πλάτος,
παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής τους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως πισίνες, βεράντες,
μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ. ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου
Οι γραμμικές σχάρες αλουμινίου “DLT – STAR DRAIN” διατίθενται σε 2 χρώματα, γκρι και μαύρο και
αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί
συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν
Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση τους. Εξαιρετικά ανθεκτικά
σε μηχανικές, θερμικές, χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο

Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους (πλαστικά μέρη) προτείνεται κόλλα PVC

1.2.2021

PVC ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ “DLT – STAR DRAIN”
Περιγραφή:
Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού
μήκους ενός μέτρου με ανάλογες σχάρες από
ανοδιωμένο αλουμίνιο σε γκρι (φυσικό) ή
μαύρο χρώμα.
Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι εύκολα
στην εφαρμογή και εγκατάσταση τους.
Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές,
χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο.
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Υλικά κατασκευής:
- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από PVC
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Με ολικό ύψος εγκατάστασης 100mm και γραμμική σχάρα
λεπτού πλάτους 65mm αποτελούν αναμφισβήτητα
κορυφαία επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και
ανακαινίσεις, γιατί συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία και τον περιβάλλοντα χώρο που θα
τοποθετηθούν
Υδραυλικά χαρακτηριστικά:
Για κανάλι με σχάρα μήκους 1 μέτρου
- Επιφάνεια απορρόφησης 158cm2
- Υδραυλική ικανότητα 360 l/m

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ

LT-65/100-G

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ –
STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ

65x1000x100

50x1000x90

LT-65/100-B

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ –
STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ

65x1000x100

50x1000x90

LT1
1.2.2021

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΥΨΟΣ

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ

LTCOR-65-G

ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ

65x200/200

100/90

50x200/200

LTCOR-65-Β

ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ

65x200/200

100/90

50x200/200

LTTAF-65-G

T ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ

65x200/150

100/90

50x200/150

LTTAF-65-Β

T ΣΥΝΔΕΣΗ - STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ

65x200/150

100/90

50x200/150

LΤCON-65

LΤCON-65/80

LΤCUP-65

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80
“DLT – STAR DRAIN 65/100”
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΥΨΟΣ

LTCON-65

100

72

LTCON-65/80

100

97

LT1
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LΤCUP-65/50

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ50
“DLT – STAR DRAIN 65/100”
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΥΨΟΣ

LTCUP-65

65

100

LTCUP-65/50

65

100

PVC ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ “DLT – MINI STAR DRAIN”
Περιγραφή:
Mini πλαστικά κανάλια αποστράγγισης
τυπικού μήκους ενός μέτρου με ανάλογες
σχάρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε γκρι
(φυσικό) ή μαύρο χρώμα.
Με ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης είναι
εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση
τους.
Εξαιρετικά ανθεκτικά σε μηχανικές, θερμικές,
χημικές καταπονήσεις και στο χρόνο.
Με εργονομικό σχεδιασμό, χαμηλό ύψος εγκατάστασης και σχάρα λεπτού πλάτους, προσφέρουν
ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Υλικά κατασκευής:
- Οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Τα κανάλια και εξαρτήματα κατασκευάζονται από PVC
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Με ολικό ύψος εγκατάστασης 60mm και γραμμική σχάρα
λεπτού πλάτους 65mm αποτελούν αναμφισβήτητα κορυφαία
επιλογή τόσο σε νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, γιατί
συνδυάζονται απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και
τον περιβάλλοντα χώρο που θα τοποθετηθούν
Υδραυλικά χαρακτηριστικά:
• Για κανάλι με σχάρα μήκους 1 μέτρου
- Επιφάνεια απορρόφησης 158cm2
- Υδραυλική ικανότητα 216 l/m

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

LT-MINI-65/60-G
LT-MINI-65/60-B

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠxΜxY)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ –
ΜΙΝΙ STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ

65x1000x60

50x1000x50

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ & ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ –
ΜΙΝΙ STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ

65x1000x60

50x1000x50
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΥΨΟΣ

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ

LTCOR-MINI-65-G

ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΜΙΝΙ STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ

65x150/150

60/50

50x140/150

LTCOR-MINI-65-B

ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ – ΜΙΝΙ STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ

65x150/150

60/50

50x140/150

LTTAF-MINI-65-G

T ΣΥΝΔΕΣΗ – MINI STAR DRAIN 65 - ΓΚΡΙ

65x180/150

60/50

50x180/140

LTTAF-MINI-65-B

T ΣΥΝΔΕΣΗ – MINI STAR DRAIN 65 - ΜΑΥΡΗ

65x180/150

60/50

50x180/140

LTCON-MINI-65

LTCON-MINI-65/80

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΥΨΟΣ

LTCON-MINI-65

100

25

LTCON-MINI-65/80

100

50

LTCUP-MINI-65/40

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ40
“DLT – MINI STAR DRAIN 65/60”

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΛΑ & ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ80
“DLT – MINI STAR DRAIN 65/60”
ΚΩΔΙΚΟΣ

LTCUP-MINI-65

ΚΩΔΙΚΟΣ

LT2
1.3.2022

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΥΨΟΣ

LTCUP-MINI-65

65

60

LTCUP-MINI-65/40

65

60

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Οι «Γενικές Οδηγίες» που ακολουθούν, παρουσιάζουν την σωστή τοποθέτηση των καναλιών ώστε να
επιτευχθεί η σταθερή και ασφαλής εγκατάσταση τους. Η σωστή εγκατάσταση αποτελεί την βάση της
τεχνικής σταθερότητας και διαρθρωτικής λειτουργίας τους, ώστε να ανταποκρίνονται στα πρότυπα και
τους ελέγχους αντοχής, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει καλύτερη αποστραγγιστική ικανότητα και
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος αποχέτευσης.
*Οι ειδικές ανάγκες των χώρων εγκατάστασης πρέπει να εξετάζονται πάντα από τους αρμόδιους
μηχανικούς.
1η ΦΑΣΗ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ
Αρχικά θα πρέπει να ελεγχθεί ο χώρος εγκατάστασης ώστε να
καθοριστεί το πλάτος και το βάθος της εκσκαφής. Εκτός από το
μέγεθος του αγωγού, είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι σωλήνες
αποχετεύσεων ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για τη δημιουργία
βάσης έδρασης (Η) και πλευρικών τοιχωμάτων στήριξης (S) του
καναλιού με σκυρόδεμα.
*Οι διαστάσεις εγκιβωτισμού ορίζονται στον πίνακα της επόμενης
σελίδας.
(Εξασφαλίστε ότι η βάση (Η) έχει το επαρκές βάθος και πυκνότητα
σκυροδέματος ώστε να εξασφαλίσει την αντοχή στα φορτία που θα
δεχθεί το κανάλι).
2η ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ
Δημιουργείστε μια βάση έδρασης από σκυρόδεμα μέχρι το
ενδεικνυόμενο ύψος Η, (πίνακας σελ 2). Στην περίπτωση που
αναμένεται συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων, συνιστάται η
ενίσχυση της βάσης με γαλβανισμένο δομικό πλέγμα, ή με
σιδερόβεργες. Η βάση του σκυροδέματος πρέπει να έχει την
κατάλληλη κλίση για να επιτρέψει την σωστή απορροή.
3η ΦΑΣΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Τοποθετείστε τα κανάλια σε ευθεία, με οδηγό ένα ράμμα, ξεκινώντας
από το σημείο εξόδου της ροής (αποχέτευση) και σταθεροποιείστε τη
βάση ώστε να αποφευχθεί η μετατόπιση ή κακή ευθυγράμμιση τους
κατά τη διάρκεια της μετέπειτα χύτευσης του σκυροδέματος στήριξης
στα πλευρικά τοιχώματα, σε πάχος σύμφωνα με τον πίνακα και ύψος
επιφάνειας ανάλογο του υλικού επένδυσης. (πχ πλάκες, άσφαλτο
κλπ).
Κατά τον εγκιβωτισμό τους, οι σχάρες πρέπει να τοποθετηθούν και να
σταθεροποιηθούν στα κανάλια ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε
παραμόρφωση τους λόγω της πλευρικής ώσης του σκυροδέματος.
Τοποθετήστε τα προφίλ ενίσχυσης, όπου προβλέπεται, και ασφαλίστε
με τις ειδικές βίδες στήριξης. Η τοποθέτηση των σχαρών σε αυτή την
φάση θα κάνει την εγκατάσταση των καναλιών ευκολότερη.
(Στην περίπτωση που αναμένεται συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων,
συνιστάται η χρήση και εφαρμογή των γαλβανισμένων ή χυτοσιδηρών
προφίλ ενίσχυσης).
4η ΦΑΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελέγξτε αν οι βίδες είναι σφικτά βιδωμένες πάνω στις σχάρες,
ολοκληρώστε την εγκατάσταση με την τελική επίστρωση (υλικό
επιφάνειας), τουλάχιστον 3-5 mm πάνω από το επίπεδο της σχάρας.
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Το σώμα του καναλιού με το πλευρικό σκυρόδεμα, θα πρέπει να αποτελούν ενιαία δομή ώστε να είναι σε
θέση να αντέχουν σε εξωτερικές πιέσεις.
Το όρυγμα που θα εγκατασταθούν τα κανάλια θα πρέπει να έχει επαρκές μέγεθος ώστε να ανταποκρίνεται
στα μέτρα χύτευσης του σκυροδέματος και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές
ελέγχων αντοχής.
Η εικόνα και ο πίνακας που ακολουθούν δείχνουν ακριβώς τις ελάχιστες διαστάσεις που απαιτούνται για
την πλευρική στήριξη και την βάση έδρασης, ώστε η κατασκευή να μπορεί να αντέξει το εκτιμώμενο βάρος
ανάλογο της κατηγορίας του φορτίου. (χρήση σκυροδέματος με μηχανικά χαρακτηριστικά όπως
διαφαίνεται στον πίνακα).
Για να εξασφαλιστεί απόλυτη στεγανότητα του συστήματος, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί σιλικόνη ή
άλλο αντίστοιχο μονωτικό υλικό στους αρμούς των καναλιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Κατηγορία φορτίου (EN 1433)

Α15

Β125

C250

D400

E600

F900

Εφαρμοστέο φορτίο (EN 1433)

kN

15

125

250

400

600

900

Ελάχιστο ύψος H (βάση έδρασης)

mm

80÷100

100÷150

150

200

200÷250

250÷300

Ελάχιστο πάχος S (αντιτείχισμα)

mm

80

100

100÷150

200

250

250÷300

C25

C25

C25/30

C25/30

C30/37

C35/45

Κατηγ. σκυροδέματος (EN 206-1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΦΟΡΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κατηγορία Α15

> Kn 15 (1,5 τόνος)

Περιοχές πεζών, πρασίνου, ποδηλατοδρόμοι

Κατηγορία Β125

> Kn 125 (12,5 τόνοι)

Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης
οχημάτων

Κατηγορία C250

> Kn 250 (25 τόνοι)

Αυλάκια κατά μήκος των δρόμων (στο πλευρό των κρασπέδων) που
εκτείνονται στον αμαξιτό δρόμο μέχρι 0,5m και έως 0,2m στα πεζοδρόμια.
(δρόμοι και χώροι στάθμευσης οχημάτων).

Κατηγορία D400

> Kn 400 (40 τόνοι)

Οδοί κυκλοφορίας όλων των οχημάτων. Χώροι στάθμευσης βαρέων
οχημάτων

Κατηγορία Ε600

> Kn 600 (60 τόνοι)

Ειδικές περιοχές διέλευσης οχημάτων που φορτώνονται με εξαιρετικά
μεγάλα φορτία

Κατηγορία F900

> Kn 900 (90 τόνοι)

Αεροδρόμια
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