
WAVIN SPILLVATTEN

Wavin RIB 

Ett dubbelväggigt  
rörsystem för spillvatten 

 Låg monteringskraft 
 Idealisk för TV-inspektion 
 Patenterad mufflösning   
 Komplett rördelsprogram
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Idealisk för TV-inspektion

Den släta insidan ger optimalt vattenflöde och den ljusa insidan 

gör den idealisk för TV-inspektion.

”Ghost Profile”

Wavin RIB är utrustad med en specialdesignad tätningsring 

som har en så kallad ”ghost profile”. Ringen är symmetrisk och 

garanterar perfekt montering tack vare alla fem tätningspunkter. 

Låg monteringskraft 

Rörets patenterade mufflösning ger låg monteringskraft och 

därigenom en enkel installation. 

Den låga monteringskraften beror på att tätningsringen med 

”ghost profile” komprimeras stegvis. 

 

Komplett program av rördelar

Wavin RIB systemet består förutom av rören av ett komplett 

sortiment av rördelar i relevanta dimensioner. Båda rören 

och rördelarna är tillverkade i PP-material, vilket ger de 

bästa egenskaperna när det gäller slitstyrka och flexibilitet. 

Ringstyvheten är SN8.

Nordic Poly Mark certificerad

Wavin RIB är testad och certifierad enligt den nordiska INSTA-

CERT certifieringen och är märkt med Nordic Poly Mark. 

Märkningen är frivillig och säkerställer att systemet uppfyller 

EN-standarderna och ett antal andra krav som syftar till att 

upprätthålla en mycket hög kvalitetsnivå.

Ytterliggare information

Om du har frågor om Wavin RIB är du förstås varmt 

välkommen att kontakta kundservice eller teknisk support på 

telefon +46 (0) 16 541 00 00.

Wavin nr. RSK nr. Längd
(mm)

 Diameter
(mm)

Ring- 
styvhet

3076841 2593030 3000 200 SN8

3076843 2593031 3000 250 SN8

3076845 2593032 3000 315 SN8

3076848 2593034 3000 400 SN8

3076853 2593038 6000 200 SN8

3076855 2593039 6000 250 SN8

3076857 2593040 6000 315 SN8

3076858 2593041 6000 400 SN8

Wavin RIB är Wavins nya dubbelväggiga spillvattensystem. 

Rörets patenterade mufflösning ger låg monteringskraft och 

därigenom en enkel installation. Röret finns i dimensionerna 

200 - 400 mm och är tillverkat av PP-material med tätningsringar 

som erbjuds i såväl EPDM som NBR. 

Wavin RIB är ”Nordic Poly Mark” certifierad och uppfyller de 

nordiska högkvalitativa kraven för plaströr. Den korrugerade, 

rödbruna ytterväggen ger röret styrka i kombination med låg vikt. 

Den släta insidan ger optimalt vattenflöde och den ljusa insidan gör 

den idealisk för TV-inspektion.

För större dimensioner så rekommenderar vi X-Stream sortimentet

Tätningsringen 
komprimeras stegvis

Symmetrisk utformad tätningsring 
säkerställer en perfekt montering 
varje gång.


