
www.kanalizacezplastu.cz

Vl
as

tn
os

ti 
m

at
er

iá
lu

RECYCLABLE

100 26dB
SOUND
INTENSITY

90°C
TEMPERATURE

RESISTANCE

HT systém Plus®

Odpadní trubky a tvarovky

Popis
Odpadní potrubí z  polypropylenu, odolávající vysokým tep-
lotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1.

Použití
Systém je určen k výstavbě připojovacího, odpadního, větracího 
a  svodného potrubí uvnitř budov (oblast použití B) v  případě 
vyššího teplotního, či chemického zatížení, avšak bez nároku na 
sníženou hořlavost.

DN(OD) s [mm] D [mm] t [mm] kg/m

32 1,8 44 40 0,19

40 1,8 53 55 0,24

50 1,8 63 56 0,31

75 1,9 88 61 0,48

110 2,7 125 76 0,98

125 3,1 143 82 1,25

160 3,9 181 100 2,05

SYMBOLY A ZKRATKY POUŽITÉ V KATALOGU

D největší vnější průměr

DN jmenovitý rozměr

s síla stěny trubky

t hloubka hrdla (délka nasunutí volného hrdla)

Vzhledem k dodávkám zboží od více výrobců je nutné hmotnostní a rozměrové údaje uvedených parametrů 
chápat pouze jako informativní. 

Naše technické poradenství je založeno na zkušenostech a výpočtech. Protože neznáme ani nemáme 
možnost ovlivnit podmínky použití námi nabízených produktů, veškeré údaje slouží pouze jako doporučené 
pokyny.

Při použití, lišícího se od námi doporučeného, je třeba zvážit možnost případných rizik.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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Splňuje i nejvyšší požadavky

Odpadní trubky a tvarovky HT systém Plus® jsou špičkovým
výrobkem s vysokými užitnými vlastnostmi. Při jejich navrhování 
se vycházelo z požadavků současné architektury
a stavebnictví s ohledem na vysoké mechanické, hygienické
a zejména ekologické požadavky. Podmínky výroby, rozměry i 
podmínky zkoušek odpovídají ČSN EN 1451-1.

Materiál – PP + minerální plnivo

Surovinou pro výrobu odpadních trubek a tvarovek je 
polypropylen (PP). Materiál s vysokou houževnatostí, 
dlouhodobou teplotní a chemickou stabilitou, který propůjčuje 
potrubí mimořádně dlouhou životnost.

Hladká a homogenní stěna

Výrobní postup zaručuje dokonale hladký vnitřní i vnější 
povrch trubek i tvarovek. Ten spolu s precizně navrženým 
tvarem hrdlového spoje zaručuje vynikající hydraulické 
vlastnosti potrubí. Hrdlový spoj je těsněn vícenásobným 
těsnícím elementem, zajišťujícím nejen dokonalou těsnost ale i 
dlouhodobou pružnost spoje.

Ekologie

Produkt je vyráběn technologickým postupem, který je šetrný 
k přírodnímu prostředí. Je plně recyklovatelný a v případě 
tepelného rozkladu neprodukuje toxické zplodiny.

Široký sortiment

HT systém Plus® je kompletní systém pro vnitřní kanalizaci
se širokým výběrem prvků, jehož struktura byla adaptována
pro potřeby tuzemské výstavby. Je snadno propojitelný se všemi 
typy stávajících kanalizačních potrubí.

Snadná montáž

Snadné spojování pomocí násuvných hrdel, těsněných 
elastomerovým kroužkem, urychluje na rozdíl od lepených či 
svařovaných systémů jinak obtížnou montáž. Zároveň zaručuje 
okamžitou a dokonalou těsnost spojů, čímž umožňuje provedení 
tlakové zkoušky bezprostředně po ukončení montáže.
Kvalitnější a stálejší potisk trubek EAN kódem pro 
bezproblémovou identifikaci a s měřítkem pro snadnější montáž.

• VYSPĚLÝ SYSTÉM

• VYSOKÉ UŽITNÉ VLASTNOSTI

• ŽIVOTNOST AŽ 100 LET

• TEPLOTNÁ ODOLNOST - DLOUHODOBĚ 90°C,

KRÁTKODOBĚ 95°C

• CHEMICKÁ ODOLNOST PH 2 - PH 12

• 5 LET ZÁRUKA

• VYŠŠÍ OCHRANA PROTI HLUKU - 26 dB

• BEZPEČNÝ PROVOZ

• NÍZKÉ RIZIKO ZANÁŠENÍ

• 100% RECYKLOVATELNOST

• UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

• PANELÁKOVÁ ODBOČKA

• MOŽNOST UŽITÍ PRO CENTRÁLNÍ VYSAVAČE

• VYSOKÁ PRODUKTIVITA PRÁCE

• MONTÁŽ ZA POMOCI BĚŽNÉHO NÁŘADÍ

• POTISK TRUBEK EAN KÓDEM
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