System Rur Żeliwnych Bezkielichowych

MLK DKI
Wychodząc naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu rynku, KZO S.A. uruchomiło produkcję systemu
MLK DKI przeznaczonego do odprowadzania agresywnych ścieków domowych. Posiada on specjalną powłokę
wewnątrz oraz powłokę zewnętrzną przystosowaną do układania systemu w gruncie. Produkcja żeliwnych
bezkielichowych rur i kształtek kanalizacyjnych oparta jest na normie PN EN-877.

ZAKRES STOSOWANIA
Rury i kształtki MLK DKI doskonale nadają się do instalacji kanalizacyjnych, od
prowadzających ścieki o zwiększonej agresywności pochodzących np. z lokali gastronomicznych, stołówek, łaźni, szpitali lub domów opieki. Produkty systemu adresowane
są również do instalacji w biurowcach, kompleksach hotelowych, lotniskach i super
marketach. Doskonale sprawdzają się w instalacjach na zewnątrz budynków, które
narażone są na czynniki atmosferyczne.
Wysoka odporność powłok na wilgotność oraz warunki pogodowe sprawia, że rury
i kształtki MLK DKI można stosować do odwodnienia mostów i wiaduktów.
Mogą być one z powodzeniem układane w instalacjach podposadzkowych,
w podsypce piaskowej, jak również zalewane betonem. Głównym zastosowaniem tego
systemu jest budowa rurociągów kanalizacyjnych układanych w gruntach mało i średnio agresywnych. Wykluczyć należy tylko grunty silnie agresywne: torfowe, bagienne,
ilaste i mady, grunty silnie zanieczyszczone i skażone. W tym przypadku rurociągi należy
dodatkowo zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi dostępnymi na rynku (np. taśmy,
rękawy tworzywowe, itp.).

POWŁOKI RUR I KSZTAŁTEK MLK DKI
Warstwa nawierzchniowa la
kieru epoksydowego grubości
min. 60 μm w kolorze szarym
Warstwa cynku metalicznego
o gęstości min. 130 g/m2

Warstwa epoksydowej
farby proszkowej wysoko
sieciowanej w kolorze
szarym o grubości od
200 do 500 μm.
Żeliwo szare EN-GJL-200

Żeliwo szare EN-GJL-200
Pierwsza warstwa lakieru
epoksydowego o grubości
120 μm

Warstwa epoksydowej
farby proszkowej wysoko
sieciowanej w kolorze
szarym o grubości od
200 do 500 μm.

Druga warstwa lakieru
epoksydowego o grubości
120 μm

ELEMENTY SYSTEMU MLK DKI
W skład systemu rur żeliwnych bezkielichowych
MLK DKI wchodzą następujące elementy:
• rury,
• kolana,
• trójniki,
• czyszczaki,
• redukcje,
• korki,
• złącza,
• obejmy.

OBEJMY I ŁĄCZNIKI MLK DKI
1)

2)

Do łączenia rurociągów układanych w gruncie należy stosować
złącza/ obejmy ze stali austenicznej, nierdzewnej, o zawartości
minimum 16,5% chromu i 8,5% niklu. Może być zastosowany materiał równoważny o porównywalnej odporności (zalecamy stosowanie
łączników SVE).
Łącznik SVE to połączenie wciskane do instalacji MLK DKI układanych
w gruncie. Składa się z podwójnego kielicha wykonanego z polipro
pylenu z wmontowanymi uszczelkami wargowymi z elastomeru
termoplastycznego TPE.

3)
Przed montażem łącznika SVE końcówki rur należy posmarować środkiem
antyadhezyjnym (roztwory mydła i środków piorących), nie należy używać
w tym celu olejów i tłuszczów.

Do układania w gruncie bez dodatkowej ochrony antykorozyjnej
zalecamy stosować złącza typu INOX, wykonane z austenitycznej
stali chromowo-niklowej. Stosowanie złączy Rabbit i CV zna
nych
z systemu DKI SML jest uwarunkowane dodatkowym ich zabezpieczeniem (po zamontowaniu) warstwą powłoki antykorozyjnej.

W przypadku obcinania rur i kształtek MLK DKI, należy przed montażem obejm zabezpieczyć powierzchnie cięcia emalią epoksydową chemoodporną.
Elementy mocujące rury i kształtki MLK DKI w instalacjach wewnątrz budynków opisuje katalog SML DKI - System Rur Żeliwnych Bezkielichowych.
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