Uponor markförlagd
ventilation

Upphängning
Vid pålad platta där det finns risk for stora sättningar i marken bör rörledningen under bottenplattan fixeras i förhållande
till byggnaden. Upphängningsbeslagen skall vara i rostfritt
stål och bredden på svepen rekommenderas vara minst 100
mm för Ø 200-500 och 300 mm för Ø 600-2500. Upphängningsbeslagen skall monteras så att röret får ett jämnt fördelat stöd runt minst halva omkretsen. Upphängningsbeslagen
skall sitta vid varje muff men med längsta avstånd 1,5 m för
Ø 200-315 och 2 m för Ø 400-2500.
Täthet
Uponor UVS är ett tätt och driftsäkert system. Tätningen i
skarven säkras genom ett högt packningstryck under och
efter montering. Uponors ventilationsrör är absolut täta och
i områden med hög grundvattennivå bör rören täthetsprovas
enligt NS3420-V innan de täcks över.
Isolering/värmeförlust
Materialen PE och PP har låg värmeledningsförmåga, vilket
gör att det oftast inte finns behov av att isolera rörsystemet
då det ligger under byggnaden. Vid de fall man har kanaler
med tempererad luft som inte ligger under byggnaden bör
man isolera kanalsystemet. Även kanaler som ligger i utkanten av en byggnad kan behöva isoleras. Enklast ar att
bruka en cellplastlåda typ Elgocell EPS PIPE - VENT men
det går även att använda annan typ av isolering som markisoleringskivor mm.
Emballering/rengöring
Rör och delar är emballerade vid leverans. Emballaget skall
inte tas bort före installation. Ventilationsrören kan rengöras
med de flesta typer av rengöringsmedel utan att rörsystemet
blir skadat.
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Världens viktigaste
hållbarhet
Framtidens infrastruktur står inför stora utmaningar och
avgörande förändringar . För oss på Uponor fungerar det
som drivkraft och inspirationskälla när vi varje dag arbetar
med lösningar för att göra livet på jorden enklare. Med 120
års erfarenhet utvecklar och tillverkar vi hållbara rörlösningar
som skyddar och transporterar vatten, luft, el, tele och data.
Och oavsett om lösningen handlar om ett enskilt rör eller
ett komplex system så kan vi alltid, med vår kunskap om
människors behov och miljö, lova att vi lägger grunden för en
fungerande och säker framtid.
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