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RCprotect®

Bezpečný z vnějšku, silný uvnitř.
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RCprotect® je nový typ trubek firmy Gerodur, který se používá
při pokládání potrubí bez pískového lože, a který je vyroben z
PE 100 RC. Tento produkt je vyroben a odzkoušen dle vysokých
bezpečnostních standardů a svým vícevrstvým provedením je velmi
bezpečný a snese vysoké zatížení. Tímto způsobem naplňujeme
požadavky moderního a ekonomického způsobu kladení potrubí.
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1. Popis produktů

Tlak na snižování nákladů a zkracování časových lhůt nutí i dodavatele médií k přehodnocení stávajících technologických postupů a
k použití nejmodernějších materiálů.Tak například dosud nezbytná
pokládka PE trubek do písku nebo štěrku už není s použitím trubek
z nejnovějších materiálů PE 100 RC nutná.
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Konvenční trubní vedení z PE podléhají při absenci pískového lože
zvýšenému zatížení kameny, střepinami a jinými kompaktními materiály. Síly působící při tom bodově nebo podélně na trubku způsobují v kombinaci s provozním zatížením (vnitřní tlak, zatížení dopravou i vlastní zeminou) trhliny z napětí (pomalé rozšiřování trhlin
/ slow crack growth).

Trubky Gerodur RCprotect® jsou koextrudované plnostěnné trubky s rozměrově integrovanou barevnou vnější případně i vnitřní vrstvou. Potrubí se vyrábí v provedení jednovrstvém
(typ1 dle PAS 1075) pro tlakovou kanalizci, dvou vrstvém anebo
třívrstvém (typ 2 dle PAS 1075) pro vodovody.
RCprotect® odolává zejména škrábancům vzniklým při absenci pískového lože a bodovému zatížení působícímu po delší dobu. Cílené využití rozvinutých vlastností materiálu - odolnost vůči pomalému rozšiřování trhlin - dává jistotu, že budou splněny
všechny požadavky na moderní a ekonomickou pokládku trubního vedení. Výroba společnosti Gerodur podléhající certifikovanému TMS (Total Management System) zaručuje i u nekonvenční pokládky potrubí (bez pískového lože) životnost > 100 let.
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1. Popis produktů

Co chrání trubku vůči bodovému zatížení v
případě absence pískového lože?

NOTCH test (notch = angl. zářez, podle ISO 13479)
Trubka se zářezem (4 zářezy ve vzdálenosti 90 °, hloubka zářezu
20 % tloušťky stěny) je podrobena zkoušce trvanlivosti - až do
prasknutí trubky.

Pod bodovým zatížením chápeme síly působící bodově na povrch
trubky, které jsou způsobeny např. hrubozrnnou horninou.

Podle
výObr.: Vnitřní tlak - radiální pnutí v tahu ve
stěně trubky

Obr.: Vnější bodové zatížení - působení
napětí na stěnu trubky

še uvedeného nákresu způsobuje bodové zatížení lokální koncentrace napětí, které na vnitřní straně trubky způsobují tzv. pomalé rozšiřování trhlin.
Trubky RCprotect® jsou vyrobeny ze speciálního PE 100 RC, který byl vyvinut na základě změněných požadavků (pokládka bez
pískového lože) na odolnost vůči prasklinám z pnutí.

Doklad kvality RCprotect®
Zkouška bodového zatížení podle dr. Hessela
(Hessel Ingenieurtechnik GmbH, Aachen)
Trubka se zdeformuje přitlačením kulovitého razníku. Velikost
vnějšího bodového zatížení, resp. dráha razníku při zkoušce se zjistí z roztažení potřebného k dosažení napětí na mezi kluzu na krajních vláknech vnitřní stěny trubky. Zkouška se provádí za použití
smáčedla.
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FNCT - full notch creep test (podle ISO 16770)
FNTC je zkouška pevnosti v tahu na tyčích, které jsou opatřeny
zářezem. Zkušební tělesa jsou opatřena jedním obvodovým zářezem. Při 80°C a tahovém napětí 4 MPa se ve vodném roztoku
smáčedla zjistí trvanlivost.
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Total Management System

VSTUP - ve vztahu k produktu

VÝSTUP - ve vztahu k prouktu

ENT KVA
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Předpisy (např. DVGW)
Požadavky zákazníků

Povolení (např. DVGW)
Potvrzení vhodnosti pro
pokládku bez pískového
lože a bez výkopu,
např. FNCT > 3.300 h

Prohlášení dodavatelů
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Ten zaručuje průběh všech provozních postupů v souladu s požadavky na kvalitu a ochranu životního prostředí, takže představám
našich zákazníků můžeme ještě více vyjít vstříc. Total Management
System zaručuje dodržení všech zákonných norem a našich vlastních vysokých požadavků.

NOTCH test

Předpisy pro
pokládku a zpracování

eO

ČN

OS

Kompletní sledování všech procesů
ve firmě - certifikováno!
V rámci certifikace naší firmy ze strany TÜV-Süd má firma Gerodur
zavedený kompletní zdokumentovaný systém managementu. Náš
zákazník nedostane jen hotový produkt, ale také Total Management
System, který mu garantuje kontrolu od vývoje produktu přes použití granulátu až k dodání produktu na stavbu.

Produkt

OS

12 100 / 104 6483 TMS

po

PR

Certifikát Qplus pro
trubky na pitnou vodu
způsobilost k přepravě
minerální vody

T PR

p o dle D

Samostatné požadavky na produkt pro
pokládku bez pískového lože a bez výkopu,
např. FNCT > 3.300 h

O
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M
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Mezinárodní a
národní normy

Prémiový produkt - kompletní spolehlivost, kompletní
dokumentace.
Konkrétně pro produkt RCprotect® to znamená, že veškeré požadavky na produkt jsou pravidelně a prokazatelně schvalovány
námi i nezávislými certifikovanými zkušebními ústavy. Patří k tomu
zvláště:
• zkouška životnosti min. 100 let
• permanentní kontrola vlastností podle GW335-A2
• permanentní kontrola šarží u materiálů PE 100 RC
• u trubek pro pitnou vodu organoleptická zkouška

FNCT

Zkouška bodového zatížení
podle dr. Hessela

PE 100

80 °C; 9,2 bar

DVGW GW 335-A2

≥ 500 h

PE 100 1)

nepožadováno

nepožadováno

80 °C; 9,2 bar

nepožadováno

nepožadováno

≥ 165 h

> 300 h 3)

≥ 500 h 2)
80 °C; 9,2 bar

≥ 3.300 h

≥ 8.760 h

≥ 5.000 h
1) podle DIN EN 12201; DIN EN 1555; DIN EN 13244; 2) dobrovolné překročení normy PE100+ Association; 3) údaje jednotlivých výrobců PE
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2. Datové listy produktů
2.1 Trubka pro pitnou vodu RCprotect®

Struktura trubky

Trubka RCprotect® podle norem DIN a EN | provedení jednovrstvé (tlaková kanalizace) dvouvrstvé a třívrstvé (vodovody)

Označení

Trubka s kompletním metrovým značením podle DVGW

Účel použití

Trubka pro pitnou vodu nebo tlakovou kanalizaci pro pokládku do země podle dále uvedených norem a atestů DVGW |
možnost pokládky s pískovým ložem a bez pískového lože

Zvláštnost

Permanentní kontrola šarží u materiálů PE 100 RC | trubky pro pitnou vodu Gerodur s přídavnou pravidelnou kontrolou organoleptiky - štítek Qplus.

Produktové normy

DIN EN 12201 | DIN 8074 / 8075 | DVGW GW 335 – A2

Normy pro zpracování

DVGW W 400, GW 320, GW321, GW 322, GW 323, GW 324, GW 325 | DIN EN 805 | DIN 1046 | DIN 4124, DIN 4022, DIN 18196 |
ZTVA StB 97 | ZTVE StB 97 | RCprotect® Technické informace | PAS 1075

Materiál

PE 100 RC

Atesty

DVGW | mezinárodní na vyžádání

Certifikace

DIN EN ISO 14001 | DIN EN ISO 9001

Zkoušky trubky

IMA Drážďany | Hessel Ingenieurtechnik, Aachen

Rozměr

SDR 7,4 / 9 / 11 (≥ Ø 160 mm in SDR 17)

Formy dodání

tyč | svazek | buben

07 / 2006

Standardy
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2. Datové listy produktů
2.2 Plynová trubka RCprotect®

Struktura trubky

Trubka RCprotect® podle norem DIN a EN | trubka pro médium černá s rozměrově integrovanou oranžovo-žlutou vnější vrstvou

Označení

Trubka pro médium s oranžovo-žlutou vnější vrstvou a kompletním metrovým značením podle DVGW

Účel použití

Plynová trubka pro pokládku do země podle dále uvedených norem a atestů DVGW | možnost pokládky s pískovým ložem a bez
pískového lože

Zvláštnost

Permanentní kontrola šarží materiálů PE 100 RC

Produktové normy

DIN EN 1555 | DIN 8074/8075 | DVGW GW 335 - A2

Normy pro zpracování

DVGW G 472, GW 320, GW 321, GW 322, GW 323, GW 324, GW 325 | DIN EN 12007-2 | DIN 4124, DIN 4022, DIN 18196 | ZTVA StB
97 / ZTVE StB 97 / RCprotect® Technické informace | PAS 1075

Materiál

PE 100 RC

Atesty

DVGW | mezinárodní na vyžádání

Certifikace

DIN EN ISO 14001 | DIN EN ISO 9001

Zkoušky trubky

IMA Drážďany | Hessel Ingenieurtechnik, Aachen

Rozměr

SDR 7,4 / 9 / 11 (≥ Ø 160 mm in SDR 17)

Formy dodání

tyč | svazek | buben
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Standardy
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2. Datové listy produktů
2.3 Kanalizační tlaková trubka RCprotect®

Struktura trubky

Trubka RCprotect® podle norem DIN a EN | trubka pro médium černá s hnědým pruhem

Označení

Trubka s kompletním metrovým značením podle DIN CERTCO

Účel použití

Kanalizační tlaková trubka pro pokládku do země podle dále uvedených norem | možnost pokládky s pískovým ložem a
bez pískového lože

Zvláštnost

Permanentní kontrola šarží materiálů PE 100 RC

Produktové normy

DIN EN 13244 | DIN 8074 / 8075 | DIN CERTCO 14.3.1

Normy pro zpracování

analogicky DVGW W 400, GW 320, GW 321, GW 322, GW 323, GW 324, GW 325 | DIN EN 805 | DIN 1046 | DIN 4124, DIN 4022,
DIN 18196 | ZTVA StB 97 | ZTVE StB 97 | RCprotect® Technické informace | PAS 1075

Materiál

PE 100 RC

Atesty

DIN CERTCO | mezinárodní na vyžádání

Zkoušky trubky

IMA Drážďany | Hessel Ingenieurtechnik, Aachen

Rozměr

SDR 7,4 / 9 / 11 (≥ Ø 160 mm in SDR 17)

Formy dodání

tyč | svazek | buben
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Standardy
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3. Směrnice pro pokládku
3.1 RCprotect®
Obecné pokyny
Tento obecný návod k pokládce platí pro trubky RCprotect® od
frmy Gerodur podle DIN 8074/8075 položené do země. Představuje
doplněk ke stávajícím specifickým normám a směrnicím DIN,
DVGW, DIN CERTCO, DVS a KRV e.V. Zejména u techniky spojování
je nutné respektovat speciální pokyny konkrétních výrobců spojek.
Zpracování a pokládku trubek a potrubí z PE-HD smí provádět jen
vyškolený odborný personál. Pokládkou v rozvodu plynu a přívodu
pitné vody smí být pověřeny pouze firmy se specializací pro pokládku potrubí, které vlastní potvrzení DVGW podle pracovního listu GW 301 »Postupy pro udělování potvrzení DVGW pro firmy se
specializací pro pokládku potrubí«. Montáž musí provádět odborný
personál, který je k tomu vyškolen v souladu s technickým listem
DVGW GW 330 »Svařování trubek a částí potrubí z PE-HD pro plynová a vodní potrubí; plán školení a zkoušek«. Činnosti musí kontrolovat svářečský dozor podle technického listu DVGW GW 331
»Svářečský dozor pro potrubí v zásobování plynem a vodou, plán
školení a zkoušek«.
Při pokládacích pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy
příslušných profesních sdružení. U činností na dopravních plochách
má vyhláška o silničním provozu (StVO) zvláštní význam; dodrženy
musí být směrnice pro zajištění pracovišť na komunikacích (RSA).
Musí být respektovány limity pro nasazení a výkon u příslušného
produktu.

Odvíjení trubek ze svazku se může provádět několika způsoby. U
trubek o vnějším průměru do 63 mm se svazek odvine ve svislé poloze, přičemž se uchopí začátek trubky. U větších rozměrů se
doporučuje použití odvíjecího zařízení. Svazky lze například položit
na plocho na dřevěné nebo ocelové otočné kříže a odvíjet ručně
nebo pomalu jedoucím vozidlem.
Trubky musí být odvíjeny rovně a nesmí být přehnuty. Odvíjení ve
spirále není dovoleno.

Při odvíjení trubek z bubnů nebo svazků je třeba mít na paměti,
že konce trubek se mohou při povolení upevnění vymrštit.
Zvláště u velkých trubek se tak uvolňují velké síly, a je proto nutno postupovat s maximální obezřetností (nebezpečí zranění!).

Pokyny pro manipulaci
U dílů potrubí musí být před montáží zkontrolovány škody z
přepravy a jiná poškození a oblast spojení musí být začištěna.
Poškozené díly musí být vyřazeny, řezy musí být provedeny pilou s
jemnými zuby nebo řezadlem na plastové trubky. Pomocí vedené
pily, např. řezné skříňky je dosahováno řezů kolmých k ose trubky.
Ostré hrany a nerovnosti dělicích ploch musí být odstraněny vhodným nástrojem, např. škrabkou.
Přiříznuté konce trubek musí být zpracovány podle způsobu
spojení.

Při odvíjení je kromě toho nutné vzít na vědomí, že pružnost PE
trubek je ovlivněna okolní teplotou. Při teplotách v blízkosti bodu mrazu musí být navinuté trubky od vnějšího průměru 75 mm
podle možnosti zahřáty. To lze provést např. párou (max. 100 °C).

Upozornění
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Při zkracování a pokládce potrubí musí být přihlédnuto k délkové roztažnosti podmíněné teplotou. Při nárůstu teploty se
trubka prodlužuje a při snížení teploty se PE trubka o délce 1 m
zkrátí o 0,2 mm na K (viz kapitolu Délková roztažnost).
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3. Směrnice pro pokládku
1. Výkopová pokládka
Provedení výkopu
Výkop musí být proveden podle DIN 4124. Provedení závisí jednak na vlastnostech stavebního podkladu podle DIN 4022-1, jednak na průměru trubek a hloubky uložení podle DIN EN 805, resp. DIN EN 1610. Výkop pro potrubí musí být proveden tak, aby pro celé potrubí bylo
zajištěno předepsané minimální překrytí »h« podle tabulky.

Aplikace

Pitná voda

Plyn

Odpadní voda

Minimální překrytí h

1,0 m až 1,8 m

0,6 m až 1,0 m

0,8 m až 1,5 m

podle klimatu a půdních

(zpravidla max. 2,0 m; předzahrádky

poměrů

a chodníky 0,5 m)

Tabulka: Hloubky pokládky podle konkrétní aplikace

Upozornění
Podle klimatických a půdních poměrů musí být výška překrytí zvolena tak, aby potrubí leželo v nezámrzné hloubce.
Minimální šířka výkopu„b“ musí být provedena podle vyšší hodnoty v závislosti na vnějším průměru nebo v závislosti na hloubce výkopu
(h + OD). Musí se použít vždy vyšší hodnota pro »b«.
OD [mm]

Minimální šířka výkopu b (OD + x ) [m]
zapažený výkop

nezapažený výkop
ß > 60 °

≤ 225

OD + 0,4

OD + 0,4

> 225 až ≤ 355

OD + 0,5

OD + 0,5

> 355

OD + 0,7

OD + 0,7

ß ≤ 60 °
OD + 0,4

Tabulka: Šířka výkopu v závislosti na průměru trubky a úhlu svahu

U údajů pro OD + x odpovídá 0,5 x minimálnímu pracovnímu prostoru trubka - stěna výkopu, resp. pažení výkopu podle DIN EN
1610
OD = vnější průměr tlakové trubky pro médium [mm]
Překrytí h + OD [m]

Minimální šířka výkopu b [m]

< 1,0

není stanovena

> 1,0 až ≤ 1,75

0,8

> 1,75 až ≤ 4,0

0,9

β = úhel svahu nezapaženého výkopu
Tabulka: Šířka výkopu v závislosti na průměru trubky a překrytí

Dno výkopu musí být provedeno tak, aby potrubí na něj dosedalo rovnoměrně

07 / 2006

Upozornění
Ve strmých trasách je nutné vhodnými opatřeními zabránit tomu, aby zaplněný výkop působil jako drenáž a potrubní lože bylo odplavováno a potrubí podemíláno. Ve svahových a strmých trasách musí být potrubí zajištěno také proti sesouvání, např. betonovými příčkami.
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3. Směrnice pro pokládku

Uložení do lože a zásyp
Trubky Gerodur RCprotect® z PE 100 RC jsou podle dokladu o odolnosti vůči pomalému rozšiřování trhlin (zkouška nezávislým akreditovaným zkušebním ústavem) vhodné pro pokládku bez pískového lože.
Výkop se zasypává materiálem, který může být přiřazen třídám
zhutnitelnosti V1 - V3 podle ZTVA StB 97. Pokud materiál výkopu odpovídá tomuto požadavku, hodí se pro zásyp. Ušetří se tak
náklady na náhradu výkopku pískovým ložem podle DIN EN 805
(přeprava, uložení). Pro doklad o požadovaném stupni zhutnění
musí být dodrženy ZTVA StB 97 a ZTVE StB 97.

2. Bezvýkopová pokládka vč. technologických postupů
Frézování
Tyto metody pokládky se uplatňují zpravidla ve venkovských oblastech a mimo dopravní plochy. Při frézování se strojně vyfrézuje do
podloží výkop a současně se na dno výkopu položí potrubí RCprotect® pomocí tzv. pokládací skříně. Provedení je většinou jako nepochozí výkop s tzv. pokládací skříní jako výztuž výkopu. Následně
může být proveden strojní zásyp a zhutnění, tedy zhutnitelným vyfrézovaným materiálem.

1 dno výkopu; 2 zásypová a hutnicí jednotka; 3 axiální šneky; 4 zhutňovací zařízení;
5 pokládací skříň; 6 laserová přijímací hlavice; 7 trasovací výstražná páska; 8 frézovací kolo nebo frézovací řetěz; 9 potrubí RCprotect® 10 frézovací a pokládací jednotka;
11 vyfrézovaný materiál; 12 vodicí dráhy pro trubní vedení
Obr. Minimální dosedací výška při skalnatém podkladu nebo drceném materiálu

Zapluhování
Při zapluhování se zemina vytěsní radlicí pluhu a potrubí
RCprotect® se pomocí pokládací skříně položí na dno výkopu.
Podle druhu půdy, průměru potrubí, hloubky uložení a techniky lze
za den položit až 4 km.

Obr.: Zásyp po vrstvách a zhutnění - tloušťka vrstvy podle použité techniky a materiálu
zásypu (zpravidla < 0,3 m)
1 potrubí RCprotect®; 2 trasovací výstražná páska; 3 pokládací skříň; 4 radlice pluhu;
5 pluh; 6 tažné lano; 7 opěrný štít; 8 lanový naviják; 9 tažné vozidlo; 10 vodicí dráha
trubního vedení

Pro oba postupy platí dodržování povolených poloměrů ohybu
a tažných sil na položené potrubí podle DVGW.
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Musí být dodrženy následující normy a směrnice:
• DIN 1046 (prozatímní norma)
• DIN EN 805
• DIN 4022
• DIN EN 1610
• DIN 4124
• ZTVA StB 97
• DIN 18196
• ZTVE StB 97

14

RCprotect®
Andreas-Schubert-Straße 6
01844 Neustadt in Sachsen

Telefon +49 (0) 35 96 / 58 33-0
Fax
+49 (0) 35 96 / 60 24 04

3. Směrnice pro pokládku
3.2 Spojovací technika
Obecné

Svařování natupo topným článkem (HS)

Trubky Gerodur RCprotect® z PE 100 RC mohou být spojovány spojovacími technologiemi známými pro trubky PE-HD a odpovídajícími obecně uznávaným pravidlům techniky do tlakotěsného potrubního systému.

Spojovací plochy podélně svařovaných trubek, resp. potrubních
větví, jsou pod tlakem srovnány na topném článku, následně při
sníženém tlaku zahřáty na teplotu sváření (zahřátí) a po odstranění
topného článku (přemístění) pod tlakem spojeny (spojování).
Musí být rovněž dodrženy údaje výrobců zařízení.

K axiálnímu spojení trubka na trubku, resp. trubka na tvarovku podle platných norem a směrnic jsou vhodné následující technologie:
Spojení

Silový styk / ro-

Pevný styk

zpojitelné
Svěrné a šroubové spoje
Přírubový spoj
Svařování natupo topným
článkem
Svařování topnou spirálou
elektrotvarovkami
Obr.: Svářečka, typ WIDOS 4600 s protokolovací jednotkou (příklad)

Předpoklady
Místo svařování musí být chráněno před nepříznivými
povětrnostními vlivy (např. vlhkost, vítr, silné sluneční záření
a teploty pod 0 °C). V případě, že se trubka působením
slunečního záření lokálně zahřeje, je potřeba včasným překrytím
svařovaného místa zajistit vyrovnání teplot.
Spojovací plochy svařovaných dílů se nesmí poškodit a musí být
zbavené nečistot (např. špína, mastnota, piliny). Vyčištění spojovacích ploch musí být provedeno bezprostředně před svařováním.
Zvláště trubky ze svazku mohou po odvinutí mít oválný tvar, takže
konce trubek ke svařování se musí vyrovnat, např. zakruhovacím
přípravkem. Z výroby nasazené uzavírací krytky se odstraní jen na
bezprostředně svařovaných spojovacích plochách.

07 / 2006

Předpokladem pro odborné svaření topným článkem jsou
požadavky platné pro trubky PE-HD:
• k valifikace svářečského personálu podle DVGW GW 330,
resp. DVS 2212-1
•p
 rovedení podle DVS 2207-1 a použití přístrojové techniky podle
DVS 2208-1
• k ontrola svářečských prací svářečským dozorem DVGW GW 331,
resp. DVS 2212-1 příloha 1
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Stručné znění návodu ke zpracování podle DVS 2207-1 pro
svařování natupo topným článkem
1.	Zajistěte dovolené pracovní podmínky, např. svařovací stan | obr. 1
2.	Připojte svářečku k síti nebo generátoru střídavého proudu a vyzkoušejte její funkci
3.	Díly určené ke svaření vyrovnejte a upněte | obr. 2
4.	Spojovací plochy trubek opracujte zarovnávacím hoblíkem (pozor na
ostré nože!), hoblík vyjměte a odstraňte veškeré piliny z místa
svařování | obr. 3
5.	Konce trubek uzavřete proti průvanu (použijte krytky z výroby)
6.	Překontrolujte rovnoběžnost zarovnaných ploch ke spojení | obr. 4;
dovolená šířka spáry viz tabulku:
Vnější průměr trubky

Dovolená šířka spáry

≤ 355 mm

≤ 0,5 mm

< 630 mm

≤ 1 mm

Tabulka: Dovolené šířky spár (DVS 2207-1)

7.	Zkontrolujte vzájemný posun (max. 0,1 x síla stěny) | obr. 4
8.	Zkontrolujte teplotu topného článku v závislosti na síle stěny
(směrná hodnota u PE 100 je 220 °C)
9. Topný článek vyčistěte papírem nepouštějícím vlákna
10.	Na svářečce odečtěte pohybový tlak, resp. pohybovou sílu a zapište do
svařovacího protokolu (předtisk str. 19)
11.	Zjistěte hodnotu nastavení pro vyrovnávací, zahřívací a spojovací tlak,
resp. sílu, přičemž pro trubky PE-HD se použije směrná
hodnota 0,15 N/mm2

Obr. 1: Dodržení předepsaných pracovních podmínek

Obr. 2: Upnutí a vyrovnání trubek

Obr. 3: Ohoblování do roviny

Připojovací tlak (podle parametrů stroje)
+ pohybový tlak (hodnota nastavení)
= vyrovnání, resp. připojovací tlak
Směrná hodnota vyrovnání, resp. připojení: p = 0,15 N/mm2
Směrná hodnota zahřátí: p ≤ 0,01 N/mm2

Obr. 5: Odstranění pilin z místa připojení a jeho vyčištění
čisticí kapalinou
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12.	Určete veškeré směrné hodnoty (např. dobu zahřátí, připojovací sílu,
resp. připojovací tlak apod.)
13.	Vyčistěte spojovací plochy dovolenou čisticí kapalinou (např. čističem
Tangit) a papírem nepouštějícím vlákna | obr. 5
14. Topný článek uveďte do pozice pro sváření
15.	Srovnání spojovacích ploch podle topného článku až k dostatečné
výšce návarku (jeho výška je podle síly stěny viz tabulku 1 na str. 23) |
obr. 6

Obr. 4: Vizuální kontrola vzájemného posunu a šířky
spáry
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16.	Zahřátí za sníženého tlaku ≤ 0,01 N/mm2 (jako doba zahřátí musí být
obecně dodrženo 10 sek. na 1 mm síly stěny), po ukončeném zahřátí
odstraňte topný článek mezi spojovacími plochami
17.	Spojovací plochy během přemisťování přibližte až na dotek. Rychlost
při doteku má být blízká nule (tedy minimální). Následně ihned
kontinuálně spojit až k nutné spojovací síle, resp. tlaku během doby
nárůstu spojovací síly (viz tabulku 1 na str. 18) | obr. 7
18.	Po připojení je při řádném svaření vytvořena návarek
s K > 0 podle DVS 2207-1 (viz nákres)
19.	Zchlazení při spojovací síle (viz tabulku 1 na str. 18) | obr. 7
20.	Po uplynutí doby zchlazení svařených dílů díly odepněte a zkompletujte svařovací protokol (předtisk str. 19)

Obr. 6: Srovnání a prohřátí

Obr. 7: Přemístění, připojení a následné zchlazení pod
připojovacím tlakem

Svařování topnou spirálou (HM)
Spojovací plochy tlakové trubky pro médium a vnitřní povrch elektrotvarovky se pomocí topných drátů integrovaných ve spojce za průtoku proudu zahřejí na teplotu svaření a trubka s tvarovkou se za tavného tlaku svaří.
Automatické svařování se provádí s příslušným zařízením přizpůsobeným
příslušné spojce. Dále je nutné respektovat údaje výrobců zařízení.

Obr.: Zařízení pro elektrické svařování objímek, typ Widos ESI 4000 (příklad)
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Předpoklady
Místo svařování musí být chráněno před nepříznivými povětrnostními vlivy
(např. vlhkost, vítr, silné sluneční záření a teploty pod 0 °C). V případě, že se
trubka působením slunečního záření lokálně zahřeje, je potřeba včasným
překrytím svařovaného místa zajistit vyrovnání teplot. Pro trubku a elektrotvarovku musí být zajištěna přibližně stejná teplota.
Spojovací plochy svařovaných dílů se nesmí poškodit a musí být zbavené
nečistot (např. špína, mastnota, piliny). Zvláště trubky ze svazku mohou po
odvinutí mít oválný tvar, takže konce trubek ke svařování se musí vyrovnat,
např. zakruhovacím přípravkem. Z výroby nasazené uzavírací krytky se odstraní jen na bezprostředně svařovaných spojovacích plochách. Vyčištění
spojovacích ploch musí být provedeno bezprostředně před svařováním.
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Stručné znění návodu ke zpracování podle DVS 2207-1 pro
svařování natupo topnou spirálou
1.	Vytvořte dovolené pracovní podmínky, např. svařovací stan | obr. 8.
2.	Připojte svářečku k síti nebo generátoru střídavého proudu a
vyzkoušejte její funkci.
3. Z kolmo odříznutých konců trubek a vně odstraňte otřepy | obr. 9.
4.	Zajistěte příp. kruhovitost konců trubek zakruhovacími svorkami,
dovolená ovalita 1,5 %.
5.	Povrch trubky se nejlépe opracuje třískově rotační loupačkou
(alternativně škrabkou) (konstantní úbytek ca 0,2 mm).
Pozor: úbytek max. 0,2 mm.
6.	Vyjměte z originálního obalu elektrotvarovku.
7.	Očistěte opracovaný povrch tlakové trubky pro médium a vnitřní povrch spojky povolenou čisticí kapalinou (např. čističem Tangit) a bezbarvým papírem nepouštějícím vlákna.
8.	Trubky strčte planparalelně, bez použití násilí, do spojky, upevněte a
viditelně označte hloubku zastrčení. Pozor: Dbejte na správnou hloubku zastrčení a na to, aby se neprojevovalo pnutí (použijte přidržovací
zařízení)!
[Navrtávací objímky nebo navařovací sedlo připevněte přidržovacím
zařízením na povrch trubky!]
9.	Kabel přístroje připojte bez pnutí ke zdířkám spojky.
10.	Je-li to nutné, překontrolujte nastavení, resp. zobrazená data na displeji
přístroje, zadejte data pro svařování (skenování).
11.	Proveďte resp. zkontrolujte svařování podle údajů výrobce.
12.	Vytáhněte kabel přístroje ze spojky.
13.	Dodržte dobu ochlazení podle údajů výrobce, potom povolte přidržovací zařízení (u navrtávacích objímek s integrovaným
přidržovacím zařízením to není za určitých okolností nutné dodržujte údaje výrobců!)
14	Pokud se neprovádí automatické protokolování, musí být vyhotoven
ručně psaný protokol o svařování (předtisk na str. 20).

Obr. 8: Dodržení předepsaných pracovních podmínek

Obr. 9: Místo svaření spolehlivě opracujeme rotační
loupačkou

Obr. 10: Čištění opracovaného povrchu tlakové trubky pro médium
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Obr. 11: Skenování parametrů (pomocí čárového kódu),
svaření a dodržení doby ochlazení
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Speciální požadavky
V dalším textu upozorňujeme na speciální požadavky při svařování
topným článkem podle DVS 2207-1:
• Ochrana místa svařování před nepříznivými povětrnostními
vlivy jako:
· vlhko, sníh, námraza apod.
· < 0 °C okolní teplota
· vítr
· delší sluneční záření
• Za uvedených předpokladů lze svařovat i při teplotách < 0 °C,
pokud je zajištěna dostatečná teplota stěny trubky zakrytím, předehřátím, ohřevem a pohodlné manipulaci svářeče nic nebrání
• Příp. se provede za těchto podmínek zkušební svařování, a tím se
provede důkaz způsobilosti ke svařování
• Zajištění stejné teploty trubek a tvarovek ke svařování
• Sváření trubek, tvarovek a potrubních větví výhradně se
stejným SDR,
výjimka: spojení SDR 17,6 se SDR 17

Podrobnější informace
Doporučuje se dokumentovat data sváření pro každý stavební úsek
zvlášť podle jmenovitých světlostí (protokoly o sváření podle
DVS 2207-1 v dodatku).
Svářečské práce musí být kontrolovány svářečským dozorem podle
GW 331, resp. DVS 2212-1 přílohy 1. Naléhavě doporučujeme provádět svařování podle směrnice DVS 2207-1 a použít svářečky podle požadavků DVS 2208-1, resp. pracovat podle konformních
národních směrnic.

Tabulka 1: Směrné hodnoty pro svařování natupo topným článkem (HS) podle DVS 2207-1
Jmenovitá

Vyrovnání

Zahřátí

Přepojení

Připojení

Vyrovnání výšky housenky

Doba zahřátí =

Doba přepojení

Doba nárůstu

Doba ochlazení za

na konci vyrovnávací doby

10 sek. Na 1 mm

(maximální doba)

připojovací síly

připojovacího tlaku

(minimální hodnoty)

tloušťky stěny

(min. hodnoty)

p = 0,15 N / mm2

p ≤ 0,01 N / mm2

p = 0,15 N / mm2

[mm]

[mm]

[s]

[s]

[s]

[min]

≤ 4,5

0,5

≤ 45

5

5

6

4,5 až 7

1,0

45 až 70

5 až 6

5 až 6

6 až 10

7 až 12

1,5

70 až 120

6 až 8

6 až 8

10 až 16

12 až 19

2,0

120 až 190

8 až 10

8 až 11

16 až 24

19 až 26

2,5

190 až 260

10 až 12

11 až 14

24 až 32

26 až 37

3,0

260 až 370

12 až 16

14 až 19

32 až 45

37 až 50

3,5

370 až 500

16 až 20

19 až 25

45 až 60

50 až 70

4,0

500 až 700

20 až 25

25 až 35

60 až 80

tloušťka stěny
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Směrná hodnota pro teplotu topného článku je 220 °C.
Doba přepojení musí být obecně udržována co nejkratší, aby nebyla negativně ovlivněna kvalita svaru.
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[°C]

[bar]

[bar]
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1 z obvyklého intervalu, četnost podle odst. 4.1.2. DVS 2207-1
2 podle údajů výrobce svářečky, resp. ze zkoušky stroje plus pohybový tlak, resp. pohybová síla
3 zapíšou se naměřené hodnoty

[°C]

max.

Připojovací tlak
(tab.
stroje)

ID. čís.

[bar]

Vyrovnání

[s]

[s]

Doba
přepojen3
[s]

[min]

tlaku

pojovacího

připojovacího tlaku

zení za při-

nárůstu
3

Doba ochla-

Doba

(např. 34 = déšť a vítr)

Datum a podpis svářečského dozoru

[bar]

Zahřátí

Hodnoty nastavení2

Rok výroby

Čís. stroje

[bar]

4 = ohřev

4 = vítr

Připojení

3 = doba

3 = déšť nebo sněžení

Doba
zahřátí3

2 = překrytí

2 = suché

[°C]

Teplota
okolí

u uvádění více bodů pořadí čísel viz výše

1 = žádné

1 = slunečné

Výrobek
Typ

List

Počasi

Číselný kód

Ochranná opatření

Počasí

Materiál

Svářečka

pokládka do země

pokládka nad zemí

Ochranná
opatření

z

Andreas-Schubert-Straße 6
01844 Neustadt in Sachsen

Podpis svářeče

[mm]

min.

Naměřená teplota
topného článku1

Čís. svaru

Pohybový
tlak

Jméno a firma svářečského dozoru

Číslo zakázky

Data
trubky
(OD x s)

Jméno svářeče

Název zakázky

Datum

Provádějící firma

Stavebník

(podle DVS 2207-1)

Protokol o svařování potrubí natupo topným článkem
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[Volt]

[s]

Ohřev

[min]

Ochlazení

Doby sváření 2

[°C]

Teplota
okolí 2

(např. 34 = déšť a vítr)

Datum a podpis svářečského dozoru

[Ohm]

Odpor
Sekuntvarovky 1 dární
napětí1

1 Zápisy v případě potřeby podle použitého systému
2 Zapíšou se naměřené hodnoty
3 A = zkratky výrobce, B = číselné kódy tvarovek: 1 = objímka, 2 = koleno, 3 = T-kus, 4 = redukce, 5 = sedlo, 6 = krytka, 7 = přechod

autom.

Rok výroby

Čís. stroje

Počasí

Číselný kód
Ochranná
opatření

Síť

Generátor

Provozní režim

z

Andreas-Schubert-Straße 6
01844 Neustadt in Sachsen

Podpis svářeče

[mm]

ruční

Sériové čís.

A

B

Nastavení přístroje

Data
trubky
(OD x s)

Data tvarovky 3

Datum

Čís. svaru

4 = ohřev

4 = vítr
u uvádění více bodů pořadí čísel viz výše

3 = doba

Jméno a firma svářečského dozoru

2 = překrytí

3 = déšť nebo sněžení

Typ

Číslo zakázky

ID. čís.

2 = suché

Jméno svářeče

1 = žádné

1 = slunečné

Název zakázky

List

Ochranná opatření

Výrobek

Provádějící firma

Počasí

Materiál

Svářečka

pokládka do země

pokládka nad zemí

Stavebník

(podle DVS 2207-1)

Protokol o svařování potrubí topnou spirálou

07 / 2006

RCprotect®
Telefon +49 (0) 35 96 / 58 33-0
Fax
+49 (0) 35 96 / 60 24 04

3. Směrnice pro pokládku
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Andreas-Schubert-Straße 6
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4. Speciální tvarovky

Gerodur nabízí podle konkrétního projektu a na vyžádání řadu speciálních tvarovek. Dále uvádíme jejich výběr - výroba podle specifikace
zákazníka je možná:

Segmentový T-kus

Bezešvé tažené koleno

Odbočky

07 / 2006

Segmentové koleno
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8. 5.
Ausschreibungstexte
Texty výběrového řízení
8.15.1
GEROfit
Trubka® RCprotect
pro pitnouTrinkwasserrohr
vodu RCprotect®
Trinkwasserrohr
Vícevrstvá trubka
mit PE
pro
100
pitnou
RCprotect
vodu® sMediendruckrohr
tlakovou trubkoumit
pro
höchstem
médium
Widerstand
z PE 100gegen
RC s maximální
schnellesund
odolností
langsames
vůčiRisswachsrychlému
tumi(Mindestanforderung:
pomalému rozšiřováníFNCT
trhlin
≥ 3.300
(minimální
h, NOTCH
požadavek:
≥ 5.000 h)FNCT
sowienachgewiesen
≥ 3.300 h, NOTCH
höchster
≥ 5.000
Punktlastbeständigkeit
h) a prokázanou maximální
mitmaßlich
odolaufaddiertem
ností vůčiSchutzmantel
bodovému zatížení,
ausmodifiziertem
trubka proPolypropylen;
médium podle
Far-DIN
bedes
ENSchutzmantels
12201 a DIN 8074/8075;
blaumitgrünen
certifikovaná
Streifen,Kernrohr
DVGW podle
nachDIN
GW
EN 12201
335 části
undA2.
DIN 8074 / 8075; schwarz mit blauen Streifen (RAL
5005);
Trubka
DVGW
vhodná
zertifiziert
progemäß
konvenční
GW335.
pokládku
Rohrgemäß
a pokládku
Vorgabe
bez
bzw.
pískoEmpfehlung
vého loženach
podle
DVGW
W 400-2.
GW 320, 321, 322 und GW 323.
®
GEROfit
Potvrzení
RCprotect
a pravidelná
Rohrekönnen
kontrola
ohneEntfernung
odolnosti vůči
desSchutzmanpomalému
telsmittels
rozšiřování
Heizelement-Stumpfschweißen
trhlin - FNCT - nezávislými nach
akreditovanými
DVS2207-1geschweißt
zkušebními
werdeninstitucemi.
(Prüfinstitut:Hessel
Potvrzení
Ingenieurtechnik
o pravidelných
GmbH).
zkouškách
Ein
nachträgliches
šarží na organoleptiku
Aufbringenvonod
Schutzsystemen
certifikované im
organoleptické
Schweißnahtbereichlaboratoře
entfällt. - štítek Qplus.
Výrobní proces s certifikovaným Total Management System poPrädestiniert
dle DIN EN
fürsämtliche
9001 a DIN
grabenlose
EN 14001.
VerlegeverfahrenbeiNeuverlegungoderSanierungnachdenRegelwerkendesDVGW(GW320,
321,Výrobek
322und323);geeignetfürdiekonventionelleGrabenverlegung
ohne
RCprotect®
Sandbettung
(nebo
nachrovnocenný)
W 400 –2.Bestätigungundregelmäßige
Überwachungfürdassandbett-undgrabenloseVerlegendurchunabhängige
Výrobce
und akkreditierte Prüfinstitution.
Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
RohrAndreas-Schubert-Straße
mitregelmäßigerChargenprüfung
6, D-01844
aufOrganoleptik
Neustadt durcheigenes Telefon:
zertifiziertes
+ 49Organoleptik-Labor
(0) 3596 5833-0
– Qplus-Label.
Telefax: + 49 (0) 3596 602404
Verarbeitung
E-Mail: gemäß
info@gerodur.de
denTechnischenInformationendesRohrherstellers.Internet: www.gerodur.de

Rohraußendurchmesser
Vnější průměr trubky
[mm]
[mm] ______________________
______________________

Wanddicke
Tloušťka
[mm]
stěny [mm]

______________________
______________________

SDRSDR

______________________
______________________

Lieferlänge
Dodací [m]
délka [m]

______________________
______________________

Lieferform
Forma [m]
dodání [m]

 tyč: à______________________
Stange: _____
 svazek: ______________________
 à Ringbund: _____
 buben: ______________________

Celkové množství [m]
Gesamtmenge [m]
Cena [€ / m]

 à Trommel: _____
______________________
______________________
______________________

PreisDodání
[€ / m] celkového množství a odborná
______________________
pokládka s
přihlédnutím ke směrnicím výrobce pro pokládku a provozoDieGesamtmenge
vatele sítě. wirdgeliefertundmussfachgerechtunterBeachtungderVerlegerichtlinienderHerstellerundNetzbetreiberverlegt
werden.

Fabrikat
GEROfit® RCprotect (oder gleichwertig)

07 / 2006

07 / 2006

Hersteller
Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
Andreas-Schubert-Straße 6, D-01844 Neustadt
Telefon: + 49 (0) 3596 5833-0
Telefax: + 49 (0) 3596 602404
E-Mail: info@gerodur.de
Internet: www.gerodur.de
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RCprotect®
Andreas-Schubert-Straße 6
01844 Neustadt in Sachsen

Telefon +49 (0) 35 96 / 58 33-0
Fax
+49 (0) 35 96 / 60 24 04

5. 8.
Texty
Ausschreibungstexte
výběrového řízení
®
5.28.1
Plynová
GEROfit
trubka
LB Trinkwasserrohr
RCprotect®

Vícevrstvá
Trinkwasserrohr
trubka promit
zásobování
PE 100 RCprotect
plynem ®sMediendruckrohr
tlakovou trubkoumit
pro höchstem
médium zWiderstand
PE 100 RC sgegen
maximální
schnelles
odolností
undlangsames
vůči rychlému
Risswachsi pomalému
tum (Mindestanforderung:
rozšiřování trhlin (minimální
FNCT ≥ 3.300
požadavek:
h, NOTCH ≥FNCT
5.000≥h) so3.300
wie
h,nachgewiesen
NOTCH ≥ 5.000
höchster
h) a prokázanou
Punktlastbeständigkeit
maximální odolností
mitmaßlich
vůčiaufaddiertem
bodovému zatížení
Schutzmantel
s rozměrově
ausmodifiziertem
integrovanou
Polypropylen;
oranžovo- Faržlutou
bedes
vnější
Schutzmantels
vrstvou, trubka
blaumit
progrünen
médium
Streifen,
podleKernrohr
DIN EN 1555
nachDIN
a DIN
EN8074/8075;
12201 und DIN
certifikováno
8074 / 8075;
DVGW
schwarz
podle
mitGW
blauen
335Streifen
části A2.(RAL
Trubka
5005);
vhodná
DVGWpro
zertifiziert
konvenční
gemäß
pokládku
GW335.aRohr
pokládku
gemäß
bez
Vorgabe
písko-bzw.
vého
Empfehlung
lože podle G472.
nach DVGW GW 320, 321, 322 und GW 323.
Potvrzení
GEROfit
a®pravidelná
RCprotectRohre
kontrola
können
odolnosti
ohneEntfernung
vůči pomalému
desSchutzmanrozšiřování
telsmittels
trhlin
Heizelement-Stumpfschweißen
- FNCT - nezávislými akreditovanými
nachDVS2207-1gezkušebními
schweißtinstitucemi.
werden(Prüfinstitut:HesselIngenieurtechnikGmbH).Ein
Výrobní
nachträgliches
proces s certifikovaným
AufbringenvonTotal
Schutzsystemen
Management
imSchweißnahtbeSystem podle DIN
reichEN
entfällt.
9001 a DIN EN 14001.
Výrobek
PrädestiniertfürsämtlichegrabenloseVerlegeverfahrenbeiNeuverRCprotect®
legungoder
(nebo
Sanierung
rovnocenný)
nachdenRegelwerkendesDVGW(GW320,
321,322und323);geeignetfürdiekonventionelleGrabenverlegung
Výrobce
ohneSandbettungnachW 400 –2.Bestätigungundregelmäßige
Gerodur
Überwachung
MPM Kunststoffverarbeitung
fürdassandbett-undgrabenlose
GmbH & Verlegen
Co. KG durchunAndreas-Schubert-Straße
abhängige und akkreditierte
6, D-01844
Prüfinstitution.
Neustadt
Telefon: + 49 (0) 3596 5833-0
Telefax:
Rohrmit
+ 49
regelmäßiger
(0) 3596 602404
ChargenprüfungaufOrganoleptikdurcheigeE-Mail:
nes zertifiziertes
info@gerodur.de
Organoleptik-Labor – Qplus-Label.
Internet: www.gerodur.de
VerarbeitunggemäßdenTechnischenInformationendesRohrherstellers.

Vnější
Rohraußendurchmesser
průměr trubky [mm][mm] ______________________
______________________

Tloušťka
Wanddicke
stěny[mm]
[mm]

______________________
______________________

SDRSDR

______________________
______________________

Dodací
Lieferlänge
délka [m]
[m]

______________________
______________________

Forma
Lieferform
dodání[m]
[m]

 tyč:

______________________
 à Stange: _____

 svazek: ______________________
 à Ringbund: _____
 buben: ______________________

Celkové množství [m]

 à Trommel: _____
______________________

Gesamtmenge [m]
Cena [€ / m]

______________________
______________________

Dodání
Preiscelkového
[€ / m] množství a odborná______________________
pokládka s
přihlédnutím ke směrnicím výrobce pro pokládku a provozovatele
Diesítě.
GesamtmengewirdgeliefertundmussfachgerechtunterBeachtungderVerlegerichtlinienderHerstellerundNetzbetreiberverlegt
werden.

Fabrikat
GEROfit® RCprotect (oder gleichwertig)

07 / 2006

07 / 2006

Hersteller
Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
Andreas-Schubert-Straße 6, D-01844 Neustadt
Telefon: + 49 (0) 3596 5833-0
Telefax: + 49 (0) 3596 602404
E-Mail: info@gerodur.de
Internet: www.gerodur.de
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RCprotect®
Andreas-Schubert-Straße 6
01844 Neustadt in Sachsen

Telefon +49 (0) 35 96 / 58 33-0
Fax
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8. 5.
Ausschreibungstexte
Texty výběrového řízení
®
8.15.3
GEROfit
Kanalizační
RCprotect
trubka
Trinkwasserrohr
RCprotect®

®
Trinkwasserrohr
Vícevrstvá trubka
mit PE
pro
100
odpadní
RCprotect
vodu
Mediendruckrohr
s tlakovou trubkou
mitpro
höchstem
médium
Widerstand
z PE 100 gegen
RC s maximální
schnellesodolností
undlangsames
vůči Risswachsrychlému i potummalému
(Mindestanforderung:
rozšiřování trhlin
FNCT
(minimální
≥ 3.300 h, NOTCH
požadavek:
≥ 5.000
FNCT
h) so≥
wienachgewiesen
3.300 h, NOTCH
höchster
≥ 5.000Punktlastbeständigkeit
h) a prokázanou maximální
mitmaßlich
odolaufaddiertem
ností vůčiSchutzmantel
bodovému zatížení,
ausmodifiziertem
trubka proPolypropylen;
médium podle
Far-DIN
bedes
ENSchutzmantels
13244 a DIN 8074/8075;
blaumitgrünen
certifikovaná
Streifen,Kernrohr
DIN CERTCO
nachDIN
podle
EN 12201
ZP 14.3.1.
und DIN
Trubka
8074vhodná
/ 8075; schwarz
pro konvenční
mit blauen
pokládku
Streifen
a poklád(RAL
5005);
kuDVGW
bez pískového
zertifiziertlože
gemäß
podle
GW335.
W 400-2.
RohrgemäßVorgabebzw.
Empfehlung nach DVGW GW 320, 321, 322 und GW 323.
Potvrzení a pravidelná kontrola odolnosti vůči pomalému
®
GEROfit
rozšiřování
RCprotect
trhlin
Rohre
- FNCT
können
- nezávislou
ohneEntfernung
akreditovanou
desSchutzmanzkušební
telsmittels
institucí.
Heizelement-StumpfschweißennachDVS2207-1geschweißt
Výrobní
werden
proces
(Prüfinstitut:
s certifikovaným
HesselIngenieurtechnik
Total Management
GmbH).
System
Ein ponachträgliches
dle DIN ENAufbringen
9001 a DIN
von
EN
Schutzsystemen
14001.
imSchweißnahtbereich entfällt.

Prädestiniert
VýrobekfürsämtlichegrabenloseVerlegeverfahrenbeiNeuverlegung
RCprotect®
oderSanierung
(nebo nach
rovnocenný)
denRegelwerkendesDVGW(GW320,
321,322und323);geeignetfürdiekonventionelleGrabenverlegung
ohne
Výrobce
SandbettungnachW 400 –2.Bestätigungundregelmäßige
Überwachung
Gerodur MPM
fürdas
Kunststoffverarbeitung
sandbett-undgrabenlose
GmbH
Verlegen
& Co.
durch
KGunabhängige
Andreas-Schubert-Straße
und akkreditierte Prüfinstitution.
6, D-01844 Neustadt
Telefon: + 49 (0) 3596 5833-0
RohrTelefax:
mitregelmäßiger
+ 49 (0)Chargenprüfung
3596 602404 aufOrganoleptikdurcheigenes E-Mail:
zertifiziertes
info@gerodur.de
Organoleptik-Labor – Qplus-Label.
Internet: www.gerodur.de
VerarbeitunggemäßdenTechnischenInformationendesRohrherstellers.

Rohraußendurchmesser
Vnější průměr trubky
[mm]
[mm] ______________________
______________________

Wanddicke
Tloušťka
[mm]
stěny [mm]

______________________
______________________

SDRSDR

______________________
______________________

Lieferlänge
Dodací [m]
délka [m]

______________________
______________________

Lieferform
Forma [m]
dodání [m]

 tyč: à______________________
Stange: _____
 svazek: ______________________
 à Ringbund: _____
 buben: ______________________

Celkové množství [m]
Gesamtmenge [m]
Cena [€ / m]

 à Trommel: _____
______________________
______________________
______________________

PreisDodání
[€ / m] celkového množství a odborná
______________________
pokládka s
přihlédnutím ke směrnicím výrobce pro pokládku a provozoDieGesamtmenge
vatele sítě. wirdgeliefertundmussfachgerechtunterBeachtungderVerlegerichtlinienderHerstellerundNetzbetreiberverlegt
werden.

Fabrikat
GEROfit® RCprotect (oder gleichwertig)

07 / 2006

07 / 2006

Hersteller
Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
Andreas-Schubert-Straße 6, D-01844 Neustadt
Telefon: + 49 (0) 3596 5833-0
Telefax: + 49 (0) 3596 602404
E-Mail: info@gerodur.de
Internet: www.gerodur.de
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