
FISA MATERlALNR. -— PlESA DE RACORD CANALlZARE TlP ŞA CU ARTICULATlE SFERlCA
fi '“imagine cu caracter orientativ/descriptiv

Orice asemanare cu un anumit produs/brand este pur
intamplatoare.

Corespondentapropunerii tehnice cu (52333:eNr Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin caietul de adresacrt sarcini ' '
telefon)

1 2 3
1 Parametrii tehnici si functionali :

— Diametru racord: 160-200mm

— Rezistenţa inelară — SN 12

minim & 1D°
— Acoperireminima: 0.6m
— Rezistenta chimică si mecanica

— Diametru conducta canalizare: 200-1000mm:

— pivotare orizontala, verticala sau laterala

2 Specificatii de performantasi conditii privind
siguranta in exploatare :

— Cu articulaţie sferică
pentru racordurile de canalizare laterale

l
pluvială.

!
tuburi ceramice, beton, premo.

taliiatjce, detergenti, etc.

diametre cuprinse între: DN200 - LŞOOmm
—- Etanş

Pentru canalizarea gravitaţională: menajeră,

Pentru colectoare din ţevi: PVC-U, GRP,

rezistenta la majoritatea acizilor şi bazelor,
alcool, uleiuri, grăsimi. benzină, hidrocarburi

compatibil racordărilor la ţevi de canalizare cu

3 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:
— Rezistenţa inelară conform ISO 9969
Rezistenţă chimica conform DIN 8061

4 Condiţii de garanţie si postgarantie :

Perioada» — ....... luni(min.24) de la punerea în
funcţiune
Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba
română,

5 Conditii cu caracter tehnic :

colectorului

mecanica, fara lipire
» racordare flexibilă.
— Garnituri de etanşare din EPDM
— Material PVC — U fara plastifianti

— incastrat rigid şi etanş în peretele ţevii

— Montaj din exterior prin strângere
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Coloanele2 şi 3 se completează de către ofertantiîn cadrul derulării, in conditiile legii, a unei proceduride achizitiepublica.
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Teava PVC Dn160mm

DETALII PIESA DE CURATIRE AMPLASATA IN INTERIORULPROPRIETATI!
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Teava PVC Dn160mm
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Kompact _KIT©. Sistem de canalizări exterioare

cămine racord/inspecţie din PE, monobloc, complet echipate

Camine racord/inspecţie din PE,
monobloc, complet echipate,
DN315
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Atât de simplu.


