
Wavin glat PP multilayerrør er en familie af slagfaste og 
slidstærke plastrør til afledning af regn- og spildevand. 
Systemet findes i dimensionerne 110 og 160 mm og 
byder på en lang række fordele.

Et stigende fokus på afløbssystemers funktion og standard har blandt 
andet betydet et større behov for at inspicere rør – endda i små 
dimensioner. Med Wavins glatte PP multilayerrør har vi sørget for, at 
du får nemt ved at kontrollere rørene, da rørets lyse inderside giver 
optimale muligheder for TV-inspektion.

Wavins krav til styrke, slagfasthed og fleksibilitet overstiger langt de 
kvalitetskrav, som stilles andre steder i Europa og endda via Nordic 
Poly Mark. Med Wavins glatte PP multilayerrør kan du derfor føle dig 
helt tryg – i lang tid.

Fordele:

• Let og sikker installation

• Slidstærkt og slagfast

• Overstiger markedskrav

• Nem inspektion

Wavin glat PP multilayerrør
Læg fundamentet for fremtiden
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Lettere installation
Takket være vores innovative råvare- og produktions-
teknologi har vi skabt et rør, som er let at håndtere og 
manøvrere ude i marken. Det giver dig helt kontante 
fordele i sparet tid og arbejdsomkostninger.

Dobbelt sikkerhed
De glatte PP rør fremstilles med Wavins velkendte 
Fix•lock® tætningsring. Den unikke Fix•lock® tætner på 
to punkter, hvilket giver en stor anlægsflade og dobbelt 
sikkerhed for tætte samlinger.

Slidstærkt og slagfast
Rørets struktur består af tre lag, hvilket gør røret både
slidstærkt og slagfast. Rørets glatte inderside giver en 
god vandføringsevne, mens det midterste lag giver røret 
styrke og stivhed. På ydersiden er røret beskyttet mod 
overfladeskader takket være den glatte overflade.

Skåner miljøet
Det glatte PP rør er fremstillet af plasttypen polypropylen 
(PP) – en plasttype, som bl.a. er kendt for at have en 
lang levetid. PP materialet kan desuden genbruges, 
hvilket yderligere forlænger levetiden. Er bæredygtighed 
vigtigt for dig, så vælg Wavins glatte PP rør.

Sikker installation
Når du har installeret dine glatte PP rør i rørgraven, kan 
du føle dig helt tryg. PP materialet giver røret styrke og 
robusthed, hvorfor du kan være sikker på, at røret kan 
modstå selv store belastninger, ligesom det er korro-
sionsbestandigt over for aggressivt spildevand.

Wavin glat PP multilayerrør

Wavin glat PP multilayerrør er testet og certificeret i 
henhold til de nordiske INSTA-CERT regler og mærket 
med Nordic Poly Mark.

Wavin glat PP multilayerrør er certificeret i henhold til 
INSTA SBC EN 13476.  

wavin.dk    wavin@wavin.dk    T: +45 8696 2000

Dim. Wavin nr. VVS nr. Ringstivhed Længde

110 1513103 195110050   SN4 500 

110 1513105  195110100   SN4  1000 

110  1513106  195110200   SN4  2000

110  1513107  195110300   SN4  3000

110  1513109  195110600   SN4  6000 

160  1513115  195111100    SN4  1000 

160  1513116  195111200   SN4 2000 

160  1513117  195111300    SN4  3000 

160  1513119#  195111600   SN4  6000

110 1513205 195120100   SN8  1000 

110  1513206  195120200    SN8  2000 

110  1513207  195120300   SN8 3000 

110  1513208#  195120600  SN8 6000

160  1513215  195121100    SN8  1000 

160  1513216  195121200   SN8 2000

160  1513217  195121300    SN8 3000

160  1513219#  195121600    SN8  6000

#Leveres på bestilling




