
EVO PP-RCT
Systém Ekoplastik

Vyšší standard  
pro profesionály!



Vlastnosti

  PP-RCT je polypropylen nové generace typu 4, který byl 

doposud používán pouze pro prémiové vícevrstvé trubky

  EVO. Nový, vyšší standard v celoplastových trubkách

o 34 % větší průtočnost 

ve srovnání s trubkami z PPR

až o 25 % nižší hmotnost 

trubky = menší pracnost

 
výpočtová hodnota 

 

vyšší tlaková odolnost 

při vysokých teplotách

EVO z PP-RCT

Nový standard pro rozvody studené a teplé vody

  vyšší kvalita rozvodů

  finanční úspora – možnost použití menších dimenzí

  plná kompatibilita s tvarovkami Systému Ekoplastik

PPR PP-RCT

Složení PP-RCT PP-RCT

S (SDR) S 3,2 (SDR 7,4) Ø 16 – 25 mm S 4 (SDR 9) Ø 32 – 125 mm

Tlaková a teplotní  
odolnost

20 °C / 50 let / 24,3 bar 20 °C / 50 let / 19,3 bar
70 °C / 50 let / 10,7 bar 70 °C / 50 let / 8,5 bar

Technické parametry

Svařování

Parametry pro svařování pro PPR a EVO jsou shodné. Teplota 

v rozsahu  250 – 270 °C.

 

Neprodlužujte zbytečně dobu pro prohřátí trubky!

Tabulka pro polyfúzní svařování

D [mm] 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125
Doba nahřátí [s] 5 5 7 8 12 18 24 30 40 50 60

Pro optimální svar je nutné dodržet

  dobu prohřívání dle průměru potrubí

  svařovací teplotu 260 °C

Nový tvar nože

Stříhání trubek

Doporučujeme použít novou generaci našich nůžek Profi. 

Díky novému tvaru nože a automatickému vrácení nože do 

polohy otevřeno prostřednictvím pružiny je práce s nůžkami 

snadnější. Nůžky jsou vhodné pro stříhání všech typů trubek 

Systému Ekoplastik.

EVO kódy

Ø 16 Ø 20 Ø 25
STRE016S32 STREP020S32 STREP025S32

Vysvětlivky:
t = tloušťka stěny

 
D = vnější průměr

 
D1 = vnitřní průměr

+37%4

trubka EVO z PP-RCT

Vyšší kvalita rozvodů 
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Wavin je součástí skupiny Orbia,  
zahrnující společnosti, které se snaží 
nacházet řešení aktuálních světových 
problémů a výzev. Sledujeme společný cíl:
To Advance Life Around the World.
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