PE Drænrør
PE Drænrør, bruges til at afvikle regnvand fra bl.a. landbrugsjord, vejanlæg, husbyggeri eller eksempelvis
sportspladser. PE materialet gør drænrøret utroligt kraftigt og samtidig væsentligt mere fleksibel end et
PVC drænrør produkt. PE Drænrøret er slagfast ned til -18C og har stor solbestandighed. Dens ideelle
egenskaber gør drænarbejdet letterer at gå til.
Vælg derfor det rigtige drænrør - Vi tilbyder PE drænrør med
eller uden filter, i alle dimensioner.
For landbruget har beregninger vist at efffektiv dræning er
en god investering. VI kender alle til våde marker eller våde
huller. Problemerne giver dårligere plantevækst og dermed
dårligere udbytte, desuden kan mark-arbejdet været meget
besværligt. Løsningen på problemet er dræning!
Ved hjælp af jordprøve kan der
undersøges, hvilket drænrør og hvilket
filter der vil være optimal i lige netop Din
jord. De mest brugte varianter foruden
det nøgne rør, er tæppefilter PP450 eller
PP700. De steder der ikke er fare for
indtrængning af sand eller tilslemning,
drænes der med nøgne rør.

Egenskaber
Materiale:

PE Drænrør

Dimensioner (mm):

DN25, DN50, DN60, DN65, DN80
DN100, DN125, DN160, DN200

Rørlængde

Forskelligt fra rulle

Monteret muffe

Ja

* Kan leveres i stor-ruller med op til 2000 m pr rulle
* Drænfittings produceret i PE materiale

(Tæppefilter Fremstillet af primær
eller sekundær fibre eller en blanding af forskellige fibre tykkelse)
Filtre
Nøgne rør

Filtersand eller filtergrus.

VLIES/TYPAR/strømpefilter

Svarer til PP300 filterværdi.

PP450 tæppefilter

Kan anvendes i de fleste jordtyper, kan evt suppleres med filtersand.

PP700 tæppefilter

Grovere filter som er mere åbent, bør ikke anvendes i finsand. Bør overvejes ved
okker problemer.

PP1000 Tæppefilter

Det grovest filter, som alene sælges i Danmark. Vil formentlig give mest vand ud af
drænrøret lige efter dræning, men der kan ikke siges noget om langtidsvirkning.

Kokusfilter

Naturfilter som formentligt forsvinder efter nogle år i jorden - svarer til PP1000.

*Vi lagerfører et bredt udvalg af alle typer. Vi kan levere lige det drænrør som du ønsker.
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