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Skakmat.
Endnu en lydbrik på brættet



Det stærkeste hold
Wavin sætter nu endnu en brik i spil, der styrker holdet og gør markedet skakmat. SiTech+ er et kvalitetsrør, der lægger sig 
lige mellem de velkendte produktserier Wafix PP og Asto. Sammen giver de tre produktserier et meget mere fleksibelt 
produktprogram at vælge imellem. De tre serier har hver deres styrker og kvaliteter, de er individuelle brikker i spillet, men 
arbejder også ekstremt godt sammen og udgør i sidste ende brættets stærkeste hold.
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OPTIMÉR DIN RØRLØSNING  
MED GOD RÅDGIVNING

De tre produkter kan anvendes alene el-
ler sammensættes, så de hver især yder lige 

netop dét, de skal, hvor de skal. Det er muligt 
at konstruere en sammensætning af de tre i et 

enkelt projekt, der giver plads til både lyddæmp-
ning og en optimal totaløkonomi. 

Med en projekttegning og en kop kaffe, kan vores salgs-
konsulenter rådgive dig til anvendelsen af alle tre typer rør på dit 

projekt. På denne måde opnår du den optimale rørløsning uden kom-
promisser på kvaliteten, og med en endnu bedre økonomi i den sidste ende.



SiTech+ 
fuldender familien

Sort, mat farve
Den sorte farve er med til at gøre SiTech+ 
mere robust i systemets levetid. Den matsorte 
farve forbedrer beskyttelsen mod UV-stråling, 
når systemet opbevares udenfor på bygge-
pladsen. Desuden er den matsorte overflade 
mindre følsom over for snavs.

Vinkelindikator
Fittings er forsynet med 
forskellige indikatorer 
med mellemrum på 15° 
og 45°for at gøre 
justering nemmere. Det 
gør det nemt for dig at 
justere fittings, der skal 

placeres i en drejet vinkel.

Fittings med 
ribber
Fittings med ribber giver 
et bedre greb, hvilket gør 
det nemmere at installe-
re dem i komplekse 

miljøer. SiTech+ er perfekt 
til alle projekttyper, lige fra 

små renoveringsopgaver til 
omfattende byggerier.

Kontrol af  
indstiksdybde  
Tydelige fittings-markeringer gør det muligt at sikre 
fuldstændig indstik af spidsenden i muffen. Denne meget 
synlige dybdekontrol er også en hjælp ved tilføjelse af den 
afstand på 10 mm, der er nødvendig for at håndtere 
varmeudvidelser ved installation af lange rørlængder.



Wavin’s tre produktserier er individuelt stærke, men 
åbner sammen op for et væld af løsninger. 

Ethvert projekt har sine lydkrav, muligheder og sine 
begrænsninger. Med et endnu bredere produktpro-
gram kan vi sammensætte en løsning, der altid giver 
den bedste totaløkonomi.

Wafix PP 
Wafix PP er vores anerkendte 
afløbsrørssystem til både énfami-
lieshuse og etageejendomme. 
Wafix anvendes i rum eller på 
steder, hvor der ikke er specielle 
krav til lyddæmpning.

Asto
 
Asto er stjernespilleren på 
holdet. Asto’s unikke lyddæmp-
ningsegenskaber er specielt 
egnet til konstruktioner med en 
inddækning i ét lag gips eller i 
materiale med tilsvarende 
støjdæmpende niveau.

SiTech+  
SiTech+ er den nye, stærke spiller 
på banen. Det er et lyddæmpende 
rør, der især er egnet til steder 
med en inddækning i to lag gips 
eller i materialer med tilsvarende 
støjdæmpende niveau.
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Overlegen under og over jorden
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6Water management |  Heating and cooling |  Water and gas distribution
Waste water drainage |  Cable ducting
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