
Wavin AS+
ABSOLIUTUS TRIUKŠMO SLOPINIMAS
SUPER LENGVAS MONTAVIMAS

NEBEREIKIA
NAUDOTI JUNGIMO  

LUBRIKANTŲ



Aukščiausio lygio pažanga

Naujoji Wavin AS+ sistema 
ištobulinta įvertinus pasikeitusius 
šio laikmečio projektuotojų ir 
montuotojų poreikius.
30-ies metų gamybos patirtis 
buvo papildyta tūkstančiais 
valandų, praleistų triukšmo lygio 
matavimo laboratorijose, siekiant 
sukurti optimaliausią naujos 
kartos medžiagos mišinį bei 
investicijomis į naują movos 
tarpinę, dėl kurios savybių nuo 
šiol nebereikia naudoti jungimo 
lubrikantų.

Naujoji Wavin AS+ žymi neįtikėtiną 
pažangą triukšmo slopinimo ir 
montavimo palengvinimo srityse. Ir tai 
įvyko neatsitiktinai. Wavin AS+ yra 
junginys unikalios aukšto tankio 
medžiagos, puikiomis savybėmis 
pasižyminčių sistemos komponentų ir 
universalaus pritaikomumo tiek mažiems, 
tiek dideliems pastatams. Su 
skulptūrinės formos įmova ir lubrikantų 
nereikalaujančia tarpine, Wavin AS+ yra 
ne tik super tyli, bet ir super lengvai bei 
greitai montuojama, pažangiausia rinkoje 
pastato nuotekų sistema.

Naująją WAVIN AS+ nuotekų 
sistemą galima projektuoti  
BIM REVIT aplinkoje!

Projektavimo paketą galite 
atsisiųsti nemokamai  
www.wavin.lt/bim

Unikali nauja vamzdžio žaliavos  
sudėtis užtikrina geriausią  

rinkoje garso slopinimą

Naujas tarpinės profilis garantuoja 
sandarumą net ir tuo atveju, jei montavimas 

vyks sudėtingomis sąlygomis.

Naujos patentuotos mėlynos tarpinės spalva žymi,  
jog jungimui nebereikalingas lubrikantas.

Kompaktiškesnis dizainas  
palengvina montavimą ankštose 

montavimo erdvėse

Skulptūrinės įmovos dėka jungimas 
atliekamas 50% mažesne jėga

Tikslus kampinis 
pozicionavimas

Jungimo gylio žymė

Charakteristika Reikšmė
Asortimentas 50–200 mm

Tankis ~1,9 g/cm3

Pailgėjimo koeficientas 0,06 mm/mK

Žiedinis stipris min 4 kN/m2

E-modulis 1800 N/mm2

Atsparumas karštam vandeniui
90°C pastovi apkrova
95°C trumpalaikė apkrova

Cheminis atsparumas nuotekoms pH 2–12

Degumo klasė
D – s3, d0 (EN 13501)
B2 (DIN 4102)

Triukšmo lygis prie 0.5 / 1.0 / 2.0 / 4.0 l/s srauto (matavimai atlikti 
Fraunhoferio institute pagal pagal EN 14366), panaudojant viengubą 
vamzdžio tvirtinimo apkabą. Ataskaitos numeris P-BA 63/2019e

<10 / <10 / 11 / 16 

Triukšmo lygis prie 0.5 / 1.0 / 2.0 / 4.0 l/s srauto (matavimai atlikti 
Fraunhoferio institute pagal pagal EN 14366), panaudojant dvigubą 
vamzdžio tvirtinimo apkabą. Ataskaitos numeris P-BA 64/2019e
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ABSOLIUTUS TRIUKŠMO 
SLOPINIMAS
TAI NE ATSITIKTINUMAS


