
מערכת צנרת שפכים

בטכנולוגיית שקע-תקע
תלת שכבתית

ליציקות בטון
אקו פורטה - PP גולן ולסיר

סל קטרים : 110-315 מ״מ 

ליישומים ביציקות בטון, מרתפים, חניונים ותעשייה 
הצנרת עמידה בשבר ובמעיכה שמקורם בלחץ דינאמי מתמשך.

בכל חיבורי השקע-תקע אטמים מובנים מיוחדים
Elastomeric Seal Forsheda Din-Lock עמידים בפני חדירת "מיץ" בטון.

לצינורות חוזק טבעתי SN4-16 בהתאם לקוטר הצינור.

עמידה בטווח טמפרטורות מ
נושאת היתר מס' 77089 של מכון התקנים הישראלי. 

.-10 - +95 C0

®

צוות השיווק של גולן לרשותך:
077-9021206  
052-3864009   
052-9408889   
052-3864007  
052-3864063   
054-6634553    
052-9408880     

1514500
orders@golan-plastic.com | 077-9021200 |   

14172



סט אביזרים נלווים

השכבה החיצונית
(HIGH MODULS POLYPROPYLENE)            -מיוצרת מ

עם תוספים מיוחדים למיזעור ספיגת חום ולניטרול 
השפעת חומרים אטמוספיריים על הצינור, חומרים אלו 

מקנים למוצר יציבות אורכית מצויינת והגנה מפני 
פגיעה חיצונית.

השכבה הפנימית
עשוייה מ PP-HM 100%, לעמידה מעולה 
בשחיקה, עמידות בכימיקלים עם מקדם 

חיכוך מינימלי להבטחת זרימה חלקה.

לפני יציקת הבטון יש להדביק את סרט האטימה סביב 
החיבור בין שני הצינורות, להרכיב את החבק ולהדק

אותו סביב החיבור.

השכבה האמצעית 
מהווה את עמוד השדרה של הקו ונושאת בעומס 

המופעל על הצינור, עשוייה מ- PP-HM עם תוספים 
יעודיים ומינרלים המקנה לצינור עמידות מכנית גבוהה, 

קשיות וקשיחות.

שכבות הצינור במערכת 
אקו פורטה פוליפרופילן

PP-HM

D

L

DLHxLxP 

GE010071IL₪ 26.0011025015180--x-x-

D110
GE010072IL₪ 37.0011050015120--x-x-

GE010001IL₪ 60.0011010001590--x-x-

GE010003IL₪ 139.0011030001590--x-x-

D125
GE010073IL₪ 34.0012525010120--x-x-

GE010074IL₪ 58.00125500696--x-x-

GE010011IL₪ 89.001251000864--x-x-

GE010013IL₪ 193.001253000864--x-x-

D160
GE010075IL₪ 50.00160250156--x-x-

GE010076IL₪ 63.00160500136--x-x-

GE010021IL₪ 100.001601000636--x-x-

GE010023IL₪ 254.001603000636--x-x-

D200GE010031IL₪ 195.00200100010---x-x-

GE010033IL₪ 573.00200300010---x-x-

D250GE010041IL₪ 414.0025010008---x-x-

GE010043IL₪ 1,132.0025030008---x-x-

D315GE010051IL₪ 761.0031510006---x-x-

GE010053IL₪ 1,734.003153000----x-x-

G-0002₪ 150.001010 8

D

G-0003₪ 12.3050-90 1010  100

G-0004₪ 15.60110-200 1010  100

בצנרת ECOFORTE משולבת טכנולוגיה שקע-תקע ייחודית העושה 
  Elastomeric Seal Forsheda Din-Lock® שימוש באטמי
תלת שפתיים. אטמים אלו מבטיחים חיבור והחדרה נוחים תוך 
הבטחת איכות ויציבות האטימה לאורך שנים.  בנוסף מקנה יחידת 

האיטום עמידות בפני תנודות הצינור בקיר.

מאפייני האטם האלסטומרי
מבטיחים:

  הקניית יציבות במהלך ביצוע החיבור.
  החדרה חלקה עם אטם מסוכך מראש.

  לאחר החיבור המבוצע לפי הנחיות, מובטח איטום
. UNI EN 1277-הידראולי מושלם בהתאם ל  

  כושר עמידה בעומס סטטי, הידרו-סטטי ודינאמי.

החתך ממחיש את תפקוד האטם בתום מהלך חיבור 
ה''שקע תקע'' בין הצינורות המחוברים.

מערכת החיבור והאיטום
של אקו פורטה פוליפרופילן

 PPECOFORTE  מחירון מערכת

סרט אטימה חבק אטימה לבטון
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