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NATURAL® cső STD csőkötéssel DN700-1000 
 

 
DN Lu 

Class 
e Ø DE Ø DI P Ø B Tömeg 

References 
mm m mm mm mm mm mm kg/m 
700 6,960 C25 8,8 736,6 741,7 192 863,0 186,2 NSB70H70

800 6,950 C25 9,6 840,4 845,8 197 974,0 229,0 NSB80H70

900 6,950 C25 10,6 943,2 948,9 200 1082,0 279,2 NSB90H70

1000 6,960 C25 11,6 1046,0 1052,0 203 1191,0 334,0 NSC10H70

Jelölések: 
• DN: névleges átmérő 

• Lu: hasznos hossz, m 

• Class: nyomás osztály az EN 545 és ISO 2531 szerint 

• e: névleges vastagsága az ISO 2531 szerint, mm, 

• ØDE: külső névleges átmérő az EN 545 és ISO 2531 szerint , mm 

• ØDI: a tok belső névleges átmérője, mm,  

• P: névleges tok mélység, mm 

• ØB: névleges külső átmérő, mm 

• Tömeg: teljes tömeg/méter (beleértve a cement bevonatot és a tok kialakítást), a névleges vastagság alapján, kg / m 

• Reference: kereskedelmi referencia  szám Saint-Gobain PAM 
 

Felhasználási terület: 

• Az ivóvíz hálózatok és más vízi hálózatok (kivéve: szennyvíz) 
 

Főbb jellemzők: 

• A nyomás osztály megfelel MSZ EN 545-2011 és ISO 2531-2009 szabványnak 
• Külső bevonat: ZINALIUM® Cink-alumínium ötvözet (85/15, 400g/m²) + kék epoxy  
• Belső bevonat: szulfát álló kohósalak cementhabarcs 

• Standard tömítés EPDM (ACS, KTW, WRAS, ÁNTSZ…) 
• Húzás biztos kötéskialakítások elérhetők. 
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Talaj típusok   

 

A gömbgrafitos öntöttvas csövek ZINALIUM® külső bevonattal  (Zn-Al ötvözet) alkalmazható a jellemző talaj típusok 
esetén, az EN545: 2010 D.2.2 mellékletében meghatározottak szerint, kivételek: 

• tőzeges és savanyú talajok  

• hulladékot, hamut, salakot tartalmazó, vagy ipari szennyvizek által szennyezett talaj, egyéb hulladékkal szennyezett 
talaj  

• a tenger vízszint alatt található talaj (tenger vizes) ahol a talaj ellenállás kisebb, mint 500 Ω cm 

Ilyen talajok esetén, valamint abban az esetben, amikor kóboráramok valószínű, javasoljuk, hogy használjon más típusú 
külső PASSZÍV bevonatot az agresszív talajokhoz (TT PE vagy TT PUX). 


