Monolityczne

Specjalistyczne

Standardowe

Odwodnienia liniowe

ACO DRAIN® S 100K / S 200 K – kanały niskie
Szerokość w świetle [mm]

Typowe zastosowania

100 i 200

n parkingi dla samochodów osobowych
i ciężarowych,

Główne elementy systemu

Szczelinowe

samochodów osobowych,
n powierzchnie komunikacyjne w zakładach

Kanały
Klasa obciążeń

przemysłowych z ruchem ciężkim,
n magazyny,

F 900

n pakownie,

Materiał

n myjnie.

Polimerbeton
Rodzaj kanału
Bezspadkowe – wysokość 10 cm (S 100 K);
(S 200 K) wysokość 13 cm

Tarasowe

n garaże wielopoziomowe (stropy) dla

Krawędzie

Zalety systemu

Mocowanie rusztu Powerlock®

Systemy kanałów niskich ACO DRAIN® zostały
stworzone z myślą o miejscach, gdzie wymagana
jest mała wysokość budowlana. Ich konstrukcja
umożliwia bezpieczne odprowadzanie wszelkich

Żeliwne

cieczy gromadzących się wewnątrz budynków

Ruszty

jak: woda deszczowa, ścieki i substancje

Klasa obciążeń

zagrażające środowisku, łącznie z wodą używaną

F 900

w instalacjach przeciwpożarowych.
Bardzo wysoka wytrzymałość na obciążenia

Materiał
Żeliwo powleczone specjalną powłoką – farba
(metoda KTL – kataforeza) odporna na korozję

pozwala na stosowanie tych kanałów
do klasy F 900.

i uszkodzenia mechaniczne.
Przykładowa realizacja – taras

Mocowanie rusztu
Powerlock – opatentowany system
bezśrubowego mocowania rusztów: rygiel
przesuwny, pokryty specjalną powłoką, z piórem
mocującym ze stali nierdzewnej.

ACO Sport

Elementy
dodatkowe

Niskie

®

Przykładowa realizacja – magazyn wielopoziomowy

Okna i doświetlacze

Przydomowe

Bezpieczna fuga SF

128

Szczelne przejście przez strop (patrz str. 132)

Wypełnienie bezpiecznej fugi masą
uszczelniającą systemu ACO

Przykładowa realizacja – baza transportowa

Odwodnienia liniowe

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

www.aco.pl

Dla obszarów o dużych obciążeniach
Szerokość w świetle 10,0 cm i 20,0 cm

Standardowe

System odwodnienia liniowego S 100 K / S 200 K – kanały niskie
z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock®

Typ

Długość

Szer.

Wys.

bud.

bud.

bud.

cm

cm

cm

Masa
kg/szt.

Opak.
szt./
paleta

Specjalistyczne

Maksymalna klasa obciążenia F 900, zgodnie z normą PN-EN 1433:2005

Numer
kat.

Monolityczne

Kanały niskie S 100 K
z polimerbetonu, ze zintegrowaną krawędzią z żeliwa szarego,
z rusztem z żeliwa sferoidalnego, pokrytym specjalną powłoką (KTL);
połączenia są przystosowane do wypełnienia masą uszczelniającą ACO (SF)
100,0

16,0

10,0

31,7

25

10080

K2)

100,0

16,0

10,0

31,5

10

10081

Kanał niski S 100

Korytko niskie S 100 K

Szczelinowe

Kanał niski S 100 K1)

Ścianka czołowa S 100 K
z polimerbetonu, z krawędzią żeliwną, do zamknięcia początku i końca kanału3)
Ścianka czołowa

00854

2,2

Kanały niskie S 200 K,

Kanał niski S 200 K

100,0

26,0

13,0

57,0

15

08013

Kanał niski S 200 K2)

100,0

26,0

13,0

60,0

6

10036

Ścianka czołowa S 200 K

Wymiary korytka niskiego S 100 K, 1 m

z polimerbetonu, z krawędzią żeliwną, do zamknięcia początku i końca kanału3)
Ścianka czołowa

01516

Wymaga dopasowania na budowie.

Wymiary korytka niskiego S 200 K, 1 m

kanał niski S 100 K,
z osadzonym odpływem
kosz osadczy - V2A
numer kat. 16190
(pasuje do wszystkich
kanałów o szerokości
100 mm)

Wymiary korytka z koszem osadczym

ACO Sport

3)

Przydomowe

Korytko z odpływem pionowym [ 110 z PE-HD.

Elementy
dodatkowe

z wyżłobieniem dla pionowego odpływu [ 110, nie stosować przy wymaganej absolutnej szczelności.

2)

Okna i doświetlacze

1) Korytko

3,7

Niskie

Tarasowe

z polimerbetonu, ze zintegrowaną krawędzią z żeliwa szarego,
z rusztem z żeliwa sferoidalnego, pokrytym specjalną powłoką (KTL);
połączenia są przystosowane do wypełnienia masą uszczelniającą ACO (SF)
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