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Слотов отводнителен улей от MDPE (Полиетилен средна плътност) Kлас на
натоварване отA15 до F900, съгласно БДС EN 1433:2003 и според детайла
за монтаж С неопреново уплътнение за 100% водоплътна връзка между
елементите. Възможност за достъп, ревизия и връзка в 4-ри посоки на
системата посредством ревизионни шахти ACO Qmax® и принадлежности.
С възможност за непрекъснато преминаване на армировката на настилката
над нивото на улея.Номинален диаметър 55,0cm Дължина 200 cm
Строителна височина 92,0 cm Строителна широчина 53,0 cm Възможност
за ретензионен обем 0,1544 m3/m Тегло 40,7 kg С Q-Slot ръб от
поцинкована стомана със светъл отвор 10 mm и височина 105 mm.
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Oтводнителен улей Qmax 550 с ръб Q-Slot от поцинкована стомана
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