
laatua pihallesi

Kestävät perusteet
rakentamiselle

Hyvinvarustetuista rautakaupoista saat
laadukkaat ABSO-rakentamiskiinnikkeet,

salaoja- ja sadevesijärjestelmät.
Nopeasti, helposti ja varmasti.

Muovitehdas ABSO Oy on kehittänyt yli 20 vuotta
monipuolista tuotevalikoimaansa. Valmistusohjelmaan
kuuluu yli 650 tuotetta,  joilla parannetaan asumisen

laatua ja pidennetään rakennuksien käyttöikää.

Kokemuksen
mukanaan

tuomaa
osaamista!



ABSO Rännikaivo
Rännikaivot keräävät katolta valuvan
ränniveden ja estävät rakennuksen perus-
tusten kosteusvauriot.

Syöksytorven alle sijoitettu ABSO Ränni-
kaivo kokoaa vedet sadevesijärjestelmään.
Vedet ohjataan sadevesirunkoputkistoa
pitkin pintavesikaivoon tai avo-ojaan.
Vedet voidaan myös imeyttää maaperään.
Pintavesikaivosta vedet ohjautuvat pado-
tuskaivon kautta kunnan pintavesijärjestel-
mään. Sadevesiputkistot ovat reiätöntä
putkea, eikä niitä saa liittää salaojaputkis-
toon.

ABSO Rännikaivot on valmistettu korkea-
laatuisesta muovista. Ne ovat tukevia,
pitkäikäisiä ja kestävät hyvin koviakin
olosuhteita kiilamaisen muotonsa ansios-
ta. Kaivot löydät kaikista hyvin varustetuis-
ta rautakaupoista.

Asennus
Sadevesiputki nostetaan sadevesikourujen
syöksytorven kohdalla lähelle maan pin-
taa.  ABSO Rännikaivo asennetaan putken
päähän, heti syöksytorven alle. Rännikaivo
voidaan liittää sadevesijärjestelmään joko
100 tai 110 mm pystylähdöllä pohjasta
tai vaakalähdöllä kyljestä  75, 100  tai 110
mm:ä läpimitaltaan oleviin sadevesiputkiin.

ABSO Rännikaivon putkiliitännän epä-
keskoisuuden ansiosta kaivo on sovi-
tettavissa tarkasti syöksytorven alle. Sää-
tövara on jopa 200 mm.

Kaivon rakenne

Laaja keräävä ritiläsuppilo

Säätömahdollisuus putkiliitännän 
epäkeskoisuuden ansiosta jopa
200 mm

Pysty- tai vaakaliitäntä sadevesi-
putkeen Ø 100 tai 110 mm

Suppilon korkeuden säätömahdollisuus

Kiilamainen muoto
estää jäätymisvauriot

Lisätarvikkeet

Toimiva sadevesijärjestelmä 
koostuu kaivojen lisäksi:

- sadevesiputket kieppeinä tai salkoina
- taipuisat kulmat, Y- ja T-haarat
- jatkoholkit ja tiivistekumit
- jatkomoduulit.

Tuplasadevesiputkia
110-160 mm T8-luokka

Taipuisa kulma
110 mm

T-haara Jatkoholkki
100 ja 110 mm 100 ja 110 mm

Läpivienti- Piha- 
tiivistekumeja /padotuskaivo

400/315 mm
Pallopadotus-
venttiili

Taipuisat sadevesiputket kieppeinä
tai salkoina 100 ja 110 mm

Taipuisa Y-haara
110 mm

JAS jälkiasennus- Rännikaivon
satula 75 / 110 mm jatkomoduuli
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35 mm

50 mm

188 mm

110 mm
75 mm

200 mm

225 mm

65 mm

210 mm

110 mm
ulko Ø

100 mm
sisä Ø

200 mm

sisä Ø100 mm
ulko Ø110 mm

188 mm

290 mm
210 mm200 mm

290 mm

SIVUSTA YLHÄÄLTÄ POHJASTA

PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi
Puh. (02) 284 4700, faksi (02) 242 5050
abso@netti.fi • www.abso.fi


