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!

Tuplasalaojaputki
110-160 mm T8-luokka

Asennus
Salaojaputket asennetaan hyvin vettä
läpäisevään salaojasorakerrokseen ja
putket ohjataan ABSO Salaojakaivoon.
Kaivo on lyhennettävissä ja kasvatettavissa
oikeaan korkeuteen helposti moduulirakenteen ansiosta. Umpikansi peitetään
vain ohuella maakerroksella, mutta voidaan haluttaessa jättää myös maan pinnalle.

Taipuisa kulma
110 mm

Taipuisa Y-haara
110 mm

250 mm

Huomioi, että sadevesiä ei saa ohjata salaojajärjestelmään, vaan vedet kootaan yhteen vasta perusvesikaivossa ts. padotusventtiilillä varustetussa pihakaivossa.

T-haara
110 mm

Jatkoholkki
110 mm

Kaivon rakenne
315 mm

Taipuisat salaojaputket kieppeinä
tai salkoina 80, 100, 125 mm

VEL-patolevy,
kiinnityslista
ja VEL-naulat

Läpivientitiivistekumeja
Pallopadotusventtiili

Salaojakaivon
jatkomoduuleja
315 mm

Piha/padotuskaivo
400/315 mm

ABSO Salaojakaivo

Irrotettava umpikansi 315 mm

Salaojat keräävät maassa olevan kosteuden tehokkaasti salaojajärjestelmään.
Salaojat pitävät myös huolen siitä, ettei
nouseva pohjaveden pinta pääse kastelemaan rakennuksen perustuksia. Kosteuden torjunta ennakolta on helpompaa,
kuin home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen jälkeenpäin.

Tiivis, valettu pohjaosa ja
runkomoduulit

Salaojitus kerää maassa olevan kosteuden
ja siirtää sen edelleen talon kulmissa olevien ABSO Salaojakaivojen kautta perusvesikaivoon. Perusvesikaivo kokoaa salaoja- ja sadeveden. Perusvesikaivosta vesi
johdetaan kunnalliseen jätevesijärjestelmään, avo-ojaan tai imeytetään imeytysjärjestelmän kautta maaperään.

Kaksi kpl JAS jälkiasennussatulaa
putkiliitäntää varten

ABSO Salaojakaivot ovat umpikannella
varustettuja, kokonaan maan alle upotettavia salaojajärjestelmän huoltopisteitä.
Salaojakaivon lietepesä kerää mahdollisen
sakan salaojaputkistosta ja sen kautta
voidaan huuhdella salaojaputkisto välttäen
näin putkiston tukkeutumisen. Salaojan
tarkistuskaivon lietepesään kertynyt sakka
on helppo kauhoa pois yläkautta irrottamalla ensin kaivon umpikansi.

Tuplasalaojaputki 110 mm
T-8 luokka

Moduulirakenne, mahdollistaa
helposti kaivon korkeuden
lisäämisen
Suora liitäntä sadevesiputkeen
Ø 100 tai 110 mm

Lisätarvikkeet
Toimiva salaojajärjestelmä koostuu
kaivojen lisäksi:
Jatkomoduulit kaivoon h=250 mm

Taipuisat salaojaputket
80, 100, 125 mm
Taipuisat kulmat, T ja Y haarat
Piha-/padotuskaivo 400/315 mm
Pallopadotusventtiili ja tiivistekumit
Sokkelin patolevyt ja kiinnityslistat
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