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UWAGA:
wytrzymałość na zgniatanie kręgów =>30kN/mb,
klasa betonu: >=C40/50,
klasa ekspozcyji betonu: od XC4, XD3, XF1 wg PN-EN 206,
nasiąkliwość betonu wg PN-88/B-06250: =<4%(*),
stopień wodoprzepuszczalności: W8(*),
stopień mrozoodporności w wodzie F150(*),
stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(*),
szczelność połączenia uszczelki : => 1bar,
podane wymiary posiadają odchyłki produkcyjne,
wytrzymałość na zgniatanie rur: według odpowiedniej deklaracji,
inne parametry elementów studzienek: według odpowiedniej deklaracji,
szerokość odsadzenia dennicy studzienki: min.198cm
podana głębokość dennicy, na zapytanie może zostać obniżona,
inne alternatywne zwieńczenia nadbudowy DN1200: zwężka plus, płyta pokrywowa,
płyta pokrywowa z pierścieniem odciążającym,
wymiary podano w [cm],
WW. PARAMETRY TECHNICZNE, MOGĄ BYĆ ZMODYFIKOWANE - SZCZEGÓŁY U PRODUCENTA.
(*) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji
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UWAGA:
wytrzymałość na zgniatanie kręgów =>30kN/mb,
klasa betonu: >=C40/50,
klasa ekspozcyji betonu: od XC4, XD3, XF1 wg PN-EN 206,
nasiąkliwość betonu wg PN-88/B-06250: =<4%(*),
stopień wodoprzepuszczalności: W8(*),
stopień mrozoodporności w wodzie F150(*),
stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(*),
szczelność połączenia uszczelki : => 1bar,
podane wymiary posiadają odchyłki produkcyjne,
wytrzymałość na zgniatanie rur: według odpowiedniej deklaracji,
inne parametry elementów studzienek: według odpowiedniej deklaracji,
szerokość odsadzenia dennicy studzienki: min.198cm
podana głębokość dennicy, na zapytanie może zostać obniżona,
inne alternatywne zwieńczenia nadbudowy DN1200: zwężka plus, płyta pokrywowa,
płyta pokrywowa z pierścieniem odciążającym,
wymiary podano w [cm],
WW. PARAMETRY TECHNICZNE, MOGĄ BYĆ ZMODYFIKOWANE - SZCZEGÓŁY U PRODUCENTA.
(*) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji
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