
laatua pihallesi

Kestävät perusteet rakentamiselle
Hyvinvarustetuista rautakaupoista saat laadukkaat ABSO rakentamis-

kiinnikkeet, 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!



Sadevesikaivot
Sadevesikaivot keräävät katolta valuvan
ränniveden ja estävät rakennuksen perus-
tusten kosteusvauriot.

Syöksytorven alle sijoitettu sadevesikaivo
kokoaa vedet sadevesijärjestelmään. Vedet
ohjataan sadevesirunkoputkistoa pitkin
pintavesikaivoon tai avo-ojaan. Vedet voi-
daan myös imeyttää maaperään. Pintavesi-
kaivosta vedet ohjautuvat padotuskaivon
kautta kunnan pintavesijärjestelmään. Sa-
devesiputkistot ovat reiätöntä putkea,
eikä niitä saa liittää salaojaputkistoon.

ABSO-muovin sadevesikaivot on valmis-
tettu korkealaatuisesta muovista. Ne
ovat tukevia, pitkäikäisiä ja kestävät hyvin
koviakin olosuhteita. Kaivot löydät kaikista
hyvin varustetuista rautakaupoista.

Kaivon rakenne

Irroitettava ritiläkansi
Jälkiasennussatula 100/110 mm
Runkomoduli

Asennus
Sadevesikaivo asennetaan pääosin maan
alle. Ainoastaan ritiläkansi jää näkyviin
sadevesikourun syöksytorven alle. Sade-
vesikaivon pohjalle kertyneet roskat ja
liete voidaan kauhoa kätevästi pois irroi-
tettavan ritiläkannen alta.

Sadevesijärjestelmä asennetaan maahan
siten, että sen ympärille jätetään tilaa
routimissuojaksi levitettävälle sepelille.
Järjestelmään voidaan asentaa myös jää-
tymissuojat kansiston alle.

ABSO Sadevesikaivoon 315/250 on saata-
vana myös jatkomoduleita, joilla kaivon
syvyyttä voidaan lisätä. Järjestelmään
voidaan lisäksi kytkeä myös sadevesisiilejä,
jotka ovat yhteydessä runkoputkistoon
sadevesiputkilla, taipuisilla kulmilla, Y-haa-
roilla, HT-viemäriputkilla ja -yhteillä.

Tarvikkeet

Toimiva sadevesikaivojärjestelmä 
koostuu peruskaivon lisäksi:

- sadevesikaivon jatkomoduleista
- taipuisista sadevesiputkista

     100 mm tai tuplasadevesi-
   putkista 110 mm

- taipuisista kulmista ja Y-haaroista
- T-haaroista ja jatkoholkeista
- jäätymissuojista
- myyräläpästä

Tuplasadevesiputkia
110-160 mm T8 luokka

Taipuisa kulma
110 mm

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

Sadevesikaivon jatkomoduleita

Sadevesisiili
315 mm/100 mm

Taipuisat sadevesiputket kieppeinä
tai salkoina 100 ja 110 mm

Taipuisa Y-haara
110 mm

Jäätymis- Sadevesikaivon
suojat ritiläkansi
315 mm 315 mm

Ø 315 mm
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Tuplasade-
vesiputken
ulkoØ
110 mm

Taipuisan
putken
ulkoØ
100 mm
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