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Naujiena

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®  MONOTEC
Monolitinė paviršinių nuotekų surinkimo 
sistema.
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Inžinieriaus pastebėjimai apie 

RECYFIX®MONOTEC:  

„Rinkdamasis šį lataką, jaučiuosi 

saugiai. Jis lengvas, atsparus korozijai 

ir išskirtinai tvirtas. Mano klientai

yra patenkinti, nes gali sutaupyti.“ 

=

paprastas ir pigus montavimas+

Kaštų ekonomiją
Aš renkuosi:

atsparus ir nerūdijantis+
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Mažo svorio latakai lengvam ir 
ekonomiškam montavimui

   Maksimalus stabilumas su mažiausiu svoriu

 Pastebimai lengvesni nei latakai iš mineralinių 

medžiagų

 Ypač paprastas transportavimas ir montavimas

RECYFIX® – atspari korozijai ir ypač tvirta 
medžiaga

   Aukštų technologijų medžiaga, sukurta Plastikų 

Tyrimų Institute (Plastic Research Institute). 

   Visiškai atspari šalčio ciklams ir ledą tirpdančių druskų 

poveikiui bei UV spinduliams

 Ilgaamžė net ir eismo zonose

RECYFIX®MONOTEC
Monolitinė paviršinių nuotekų surinkimo sistema.

100% atsparumas korozijai. Visiškai atsparus šalčio ciklams ir 
ledą tirpdančių druskų poveikiui.

1 m 100 NP* latakas = 7,8 kg

1 m 200 NP latakas = 16,2 kg

100% atsparumas korozijai

Greitas montavimas

Paprastas apdirbimas Lengvas transportavimas 

Naujiena

* NP - nominalus plotis



4

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

  Reikalavimai
Monolitiniai drenažo latakai eismo zonose privalo:

   Būti visiškai atsparūs korozijai

   Būti apsaugoti nuo vandalizmo

   Būti lengvai prižiūrimi ir patikimai nuvesti paviršines 

nuotekas

   Atitikti estetinius reikalavimus 

1   Sprendimas
RECYFIX MONOTEC latakai ypač tinka paviršinių nuotekų 

surinkimui nuo minėtų paviršių, nes yra:

   Mažo svorio, lengvai ir ekonomiškai montuojami

   Pagaminti iš ypač atsparaus modifikuoto polipropileno

   Sandarūs ir atsparūs cheminiam poveikiui

   Tvirti ir nedūžūs

   Labai greitai sumontuojami

3

    Pritaikymas
   Automobilių aikštelės 

   Turgaus aikštės ir viešosios erdvės 

   Mokyklų žaidimo aikštelės 

   Gyvenamosios zonos

   Degalinės 

   Eismo zonos prekybos objektuose

2

RECYFIX®MONOTEC
Monolitinė paviršinių nuotekų surinkimo sistema.

Naujiena
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Montavimas asfaltbetonio dangoje

Ypač atsparūs dinaminėms apkrovoms

Montavimas betono dangoje

Montavimas trinkelių dangoje
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RECYFIX®MONOTEC Privalumai

Daugiau informacijos 

3 puslapyje

Monolitinis 
latakas

  saugumas vandalizmo atveju
  paprastas montavimas, labai 

mažai sistemos detalių

= saugumas

Lengvas darbas dėl mažo 
svorio

  pastebimai lengvesni, nei latakai iš mineralinių 

medžiagų

 ypač paprastas transportavimas ir montavimas

= Kaštų ekonomija

Greitas montavimas Lengvas apdirbimasLengvas 
transportavimas 

Didelė hidraulinė talpa
  optimizuotas FIBRETEC grotelių įtekėjimo 

paviršius
  maksimalus hidraulinis pajėgumas dėl 

plonasienės konstrukcijos 

= saugumas

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Naujiena

100% atsparumas korozijai
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Nedužus
  elastinga ir ypač atspari medžiaga (PP)
  atsparus kasdienėms eismo apkrovoms ir 

temperatūros pokyčiams

= saugumas

Reikalauja mažai priežiūros
 paprasta priežiūra per revizines dėžes
 ilgaamžiška aukštos kokybės išvaizda

= kaštų ekonomija

Maksimaliai stabilus 
monolitinis latakas

  latakas ir grotelės = vienas gaminys
 atlaiko pastovias transporto apkrovas

= saugumas

Didelis atsparumas
  ledą tirpdančių druskų poveikiui bei UV 

spinduliams
  atlaiko didelius temperatūrų pokyčius

 chemiškai atsparus

= ilgaamžiškumas
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RECYFIX®MONOTEC 
Optimalus hidraulinis pajėgumas dėl plonasienės konstrukcijos.

RECYFIX MONOTEC latakai pagaminti iš ypač atsparaus, nedužaus polipropileno. Medžiagos savybių dėka galima ypač 

plona latako konstrukcija, kuri teigiamai veikia sistemos hidraulinius pajėgumus. Mažiausio, 100 mm nominalaus vidinio 

pločio ir 230 mm aukščio, tipo latako skerspjūvio plotas yra net 190.5 cm2. Monolitinių latakų, pagamintų iš kitų medžiagų, 

konstrukcija turi būti ženkliai masyvesnė, dėl ko sumažėja naudingas latakų skerspjūvio plotas. Paprasčiausio modelio to 

paties nominalaus pločio iš kitų medžiagų pagaminto latako skerspjūvio plotas yra vos 125 cm2.

RECYFIX MONOTEC latakų gamoje yra 3 skirtingų aukščių 100 mm nominalaus vidinio pločio latakų modeliai ir vienas 

modelis, kurio nominalus vidinis plotis 200 mm. Išsamūs bandymai lauko sąlygomis ir kompiuterinės simuliacijos patvirtina: 

RECYFIX MONOTEC saugiai ir patikimai akumuliuoja ir nuveda intensyvių kritulių nuotekas nuo didelių paviršių.  

Nominalus dydis Aukštis Latako pjūvio plotas Talpa/
latakas

100 mm 230 mm 190.5 cm² 19.1 l

100 mm 280 mm 245.5 cm² 24.6 l 

100 mm 380 mm 355.5 cm² 35.6 l

200 mm 450 mm 746.1 cm² 74.6 l

RECYFIX®MONOTEC

Stebinantis tūris

· latakai patikimai veikia liūčių metu

· vienas latako metras surenka vandenį iš 

didesnio ploto.

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Naujiena



9

Maksimali hidraulinė talpa

Dėl plaušu armuoto polipropileno savybių galima ypač plona 
latako konstrukcija, kuri teigiamai veikia sistemos hidraulinius 
pajėgumus

NP 100, Tipas 230 

190.5
cm2 

NP 100, Tipas 280 

245.5
cm2

NP 100, Tipas 380 

355.5
cm2

NP 200, Tipas 450 

746.1
cm2

Iki 45 % mažesnis latakų, pagamintų iš kitų 
medžiagų drenažo pajėgumas.

NP 200, Tipas 450 

746.1
cm2

FIBRETEC® juostinės grotelės: įrodytas pranašumas  

2010 m. HAURATON sukūrė FIBRETEC juostines groteles. Šios grotelės buvo 

kuriamos maksimaliam hidrauliniam pralaidumui. Optimizuota grotelių forma 

užtikrina, kad į lataką per trumpiausią laiką patektų didžiausias įmanomas 

vandens kiekis. Daugiau nei milijonas parduotų latakų įrodo didelį šio gaminio 

populiarumą. Įvertinus visus privalumus, šis dizaino sprendimas buvo pritaikytas 

ir kuriant RECYFIX MONOTEC latakus. Apjungus neįtikėtinai didelę talpą bei 

aukščiausius hidraulinius reikalavimus, buvo sukurtas produktas, pasižymintis 

puikiomis pralaidumo, akumuliavimo ir drenažo savybėmis.
Bandymas HAURATON Hidraulikos centre 
Budapešte 

* NP - nominalus plotis
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1

1

RECYFIX MONOTEC latakai pagaminti iš 
modifikuoto polipropileno / kompozito 
vadovaujantis DIN EN 1433 standartu, 
ženklinami CE.

2

Įtekėjimo dėžė iš cinkuoto plieno su 
DN 200 vamzdžio jungtimi. Nuimamos 
grotelės iš modifikuoto polipropileno - 
lengvai sistemos priežiūrai.

3

Adapteris lanksčiam skirtingo tipo latakų 
pajungimui prie įtekėjimo dėžės bei galinė 
sienelė.
 

4

Galinės sienelės latako pradžiai / galui (DN 
100).

RECYFIX MONOTEC latakai atitinka DIN EN 1433 standarto 
reikalavimus ir yra skirti šioms apkrovos klasėms:

Klasė C 250,  
Bandomoji apkrova 250 kN

Klasė D 400,  
Bandomoji apkrova 400 kN

Jei abejojate, rinkitės aukštesnę klasę.

4

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®MONOTEC 
Optimalus hidraulinis pajėgumas dėl plonasienės konstrukcijos.

Naujiena
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2

3

3

4



12

RECYFIX®MONOTEC Laiptuotas nuolydis 
Patikimas, latakų su laiptuotu nuolydžiu, hidraulinis pralaidumas.

Nuolydis

Laiptuoto nuolydžio montavimas .
Skirtingo aukščio RECYFIX® MONOTEC latakus nuosekliai 

montuojant vienoje eilėje, sukuriamas laiptuotas nuolydis. 

Siekiant užtikrinti sklandų vandens tekėjimą, jungiant 

skirtingo aukščio latakus naudojami RECYFIX® MONOTEC 

laiptuoto nuolydžio adapteriai. Laiptuota konstrukcija 

didina vandens tekėjimo greitį bei turi teigiamos įtakos 

latakų sistemos savaiminiam valymui.

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Naujiena



13

Tipas 230

RECYFIX® MONOTEC 100 latakai:

Tipas 280

RECYFIX®  

MONOTEC 100
Įtekėjimo dėžė

Tipas 380

Adapteris Adapteris

RECYFIX®MONOTEC Laiptuoto nuolydžio adapteris, juodas, latakų linijoms su laiptuotu 
nuolydžiu 

Laiptuoto nuolydžio adapteris 
tipas 230 į tipas 280

Laiptuoto nuolydžio adapteris 
tipas 280 į tipas 380
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Monolitinis latakas

RECYFIX®MONOTEC 100, klasė D 400

Tipas 280

Ilgis 
mm

Plotis 
mm

Aukštis 
mm

Įtekėjimo 
pjūvio plotas

 cm²/m

Latako 
pjūvio plotas 

cm²

Svoris 
kg

Gaminio 
kodas

Tipas 230 1000 150 230 372 190,5 7,85 36000

Tipas 280 1000 150 280 372 245,5 8,63 36005

Tipas 380 1000 150 380 372 355,5 10,25 36015

RECYFIX®MONOTEC 100

Tipas 230

Tipas 380

Naujiena
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Adapteris, tipas 230, su 
varžtų komplektu, cinkuo-
to plieno

Įtekėjimo dėžė

Įtekėjimo dėžė su 
cinkuoto plieno 
nešvarumų indu

Pjūvis,  
įtekėjimo dėžė su cinkuo-
to plieno nešvarumų indu

Ilgis 
mm

Plotis 
mm

Aukštis 
mm

Svoris 
kg

Gaminio 
kodas 

Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu 510 160 395 - 36045

Grotelių laikiklis su varžtu - - - - 36098

Adapteris, tipas 230, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno - 216 283 - 36032

Adapteris, tipas 280, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno - 216 283 - 36037

Adapteris, tipas 380, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno - 216 283 - 36047

Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno, skirta įtekėjimo / revizinei 
dėžei - 216 283 - 36023

PRIEDAI

Galinė sienelė su varžtų 
komplektu, cinkuoto 
plieno

RECYFIX®MONOTEC 100

Visos įtekėjimo ir revizinės dėžės yra gaminamos atvirais galais, siekiant modulinės sistemos lankstumo įvairiose montavimo situacijose:
- 1 būdas: latakai jungiami iš vienos pusės. Jums reikės vieno adapterio tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas ir galinės sienelės
- 2 būdas: latakai jungiami iš abiejų pusių. Jums reikės 2 adapterių tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas.

Naujiena
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

PRIEDAI

RECYFIX®MONOTEC 100

Revizinė dėžė

Ilgis 
mm

Plotis 
mm

Aukštis 
mm

Svoris 
kg

Gaminio 
kodas 

Revizinė dėžė 520 160 388 - 36035

Grotelių laikiklis su varžtu - - - - 36098

Adapteris, tipas 230, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno - 216 283 - 36032

Adapteris, tipas 280, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno - 216 283 - 36037

Adapteris, tipas 380, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno - 216 283 - 36047

Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno, skirta įtekėjimo / revizinei 
dėžei - 216 283 - 36023

Adapteris, tipas 280, su 
varžtų komplektu, cinkuoto 
plieno

Revizinė dėžė Pjūvis,  
revizinė dėžė

Galinė sienelė su varžtų 
komplektu, cinkuoto 
plieno

Visos įtekėjimo ir revizinės dėžės yra gaminamos atvirais galais, siekiant modulinės sistemos lankstumo įvairiose montavimo situacijose:
- 1 būdas: latakai jungiami iš vienos pusės. Jums reikės vieno adapterio tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas ir galinės sienelės
- 2 būdas: latakai jungiami iš abiejų pusių. Jums reikės 2 adapterių tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas.

Naujiena
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Galinės sienelės

Galinė sienelė, 
tipas 230

Galinė sienelė su DN 100 
jungtimi, cinkuoto plieno, 
tipas 280

Ilgis 
mm

Plotis 
mm

Aukštis 
mm

Svoris 
kg

Gaminio 
kodas 

Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 230 - 150 225 0,5 36080

Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 280 - 150 275 0,6 36082

Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 380 - 150 375 0,8 36086

Galinė sienelė su DN 100 jungtimi, cinkuoto plieno, tipas 230 - 150 225 - 36090

Galinė sienelė su DN 100 jungtimi, cinkuoto plieno, tipas 280 - 150 275 - 36092

Galinė sienelė su DN 100 jungtimi, cinkuoto plieno, tipas 380 - 150 375 - 36096

RECYFIX®MONOTEC 100

Kiti priedai

Ilgis 
mm

Plotis 
mm

Aukštis 
mm

Svoris 
kg

Gaminio 
kodas 

Laiptuoto nuolydžio adapteris tipas 230 į tipą 280 510 125 112,5 0,7 36070

Laiptuoto nuolydžio adapteris tipas 280 į tipą 380 510 125 162,5 0,8 36071

Laiptuoto nuolydžio adapteris 
tipas 230 į tipą 280

Laiptuoto nuolydžio adapteris 
tipas 280 į tipą 380

Naujiena
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®MONOTEC 200

Monolitinis latakas

RECYFIX®MONOTEC 200, klasė D 400

Typ 010

Ilgis 
mm

Plotis 
mm

Aukštis 
mm

Įtekėjimo 
pjūvio plotas

 cm²/m

Latako 
pjūvio plotas 

cm²

Svoris  
kg

Gaminio 
kodas 

Tipas 450 1000 250 450 656 746,1 16,2 36215

Typ 010Typ 010Tipas 450

Naujiena
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®MONOTEC 200

Įtekėjimo dėžė

Įtekėjimo dėžė su 
cinkuoto plieno 
nešvarumų indu

Pjūvis, įtekėjimo dėžė su 
cinkuoto plieno nešvarumų 
indu

Ilgis 
mm

Plotis 
mm

Aukštis 
mm

Svoris 
kg

Gaminio 
kodas 

Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu 510 260 500 - 36245

Grotelių laikiklis su varžtu - - - - 36298

Adapteris, tipas 450, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno - 316 283 - 36247

Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno, skirta įtekėjimo / revizinei 
dėžei - 316 283 - 36223

PRIEDAI

Adapteris, tipas 450, 
su varžtų komplektu, 
cinkuoto plieno

Galinė sienelė su varžtų 
komplektu, cinkuoto 
plieno, skirta įtekėjimo / 
revizinei dėžei

Visos įtekėjimo ir revizinės dėžės yra gaminamos atvirais galais, siekiant modulinės sistemos lankstumo įvairiose montavimo situacijose:
- 1 būdas: latakai jungiami iš vienos pusės. Jums reikės vieno adapterio tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas ir galinės sienelės
- 2 būdas: latakai jungiami iš abiejų pusių. Jums reikės 2 adapterių tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas.

Naujiena
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®MONOTEC 200

Revizinė dėžė

Ilgis 
mm

Plotis 
mm

Aukštis 
mm

Svoris 
kg

Gaminio 
kodas 

Revizinė dėžė 510 260 493 - 36235

Grotelių laikiklis su varžtu - - - - 36298

Adapteris, tipas 450, su varžtų komplektu, cinkuoto plieno - 316 283 - 36247

Galinė sienelė su varžtų komplektu, cinkuoto plieno, skirta įtekėjimo / revizinei 
dėžei - 316 283 - 36223

Adapteris, tipas 450, 
su varžtų komplektu, 
cinkuoto plieno

Galinė sienelė su varžtų 
komplektu, cinkuoto 
plieno, skirta įtekėjimo / 
revizinei dėžei

Revizinė dėžė Pjūvis,  
revizinė dėžė

Galinė sienelė

Galinė sienelė, cinkuoto 
plieno, tipas 450

Galinė sienelė su DN 150 
jungtimi, cinkuoto plieno, tipas 
450

Ilgis 
mm

Plotis 
mm

Aukštis 
mm

Svoris 
kg

Gaminio 
kodas 

Galinė sienelė, cinkuoto plieno, tipas 450 - 250 445 1,7 36286

Galinė sienelė su DN 150 jungtimi, cinkuoto plieno, tipas  450 - 250 445 - 36296

PRIEDAI

Visos įtekėjimo ir revizinės dėžės yra gaminamos atvirais galais, siekiant modulinės sistemos lankstumo įvairiose montavimo situacijose:
- 1 būdas: latakai jungiami iš vienos pusės. Jums reikės vieno adapterio tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas ir galinės sienelės
- 2 būdas: latakai jungiami iš abiejų pusių. Jums reikės 2 adapterių tokio pat aukščio (= tipo) kaip latakas.

Naujiena
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®PRO 200Pasiūlymų ruošimas
iš hauraton.com

1  a) Žinomas gaminys 
 

   Eikite į pasirinkto gaminio puslapį.

3  Parsisiųskite pasirinktą aprašymą
     Eikite į „Mano dokumentai“.

2  Pasirinkite tinkamą formatą  
 ir pridėkite prie savo dokumentų

 b) Nežinomas gaminys

   Pasirinkite „Duomenų bazė“

 

    pasirinkite Jums tinkantį atvejį skiltyje 

„Panaudojimas“ ir spauskite „Paieška“

    tarp pateiktų projektų suraskite Jūsų situaciją 

labiausiai atitinkantį ir pagal jį išsirinkite latakų 

sistemą.

     eikite į pasirinkto gaminio puslapį
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Montavimo rekomendacijos, trinkelių danga, klasė D 400

Montavimo rekomendacijos 
RECYFIX®MONOTEC

Montavimo rekomendacijos, trinkelių danga, klasė C 250

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

 3 - 5 mm 

d

b

h

 

 

 

 

 Bent trys betoninių trinkelių eilės išilgai latako turi būti įrengtos ant betono 
pagrindo. 

Pagrindo sluoksnis (su) be rišiklių

Šalčiui atsparus sluoksnis

Trinkelės / šaligatvio plytelės

kokybiška konstrukcija

Išlyginamasis sluoksnisB

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-Mono-Rinne 100 H280 1m Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

C

A4DIN

1:8Skalė

75_0000071658
Tel. +370 5 2629594, Fax. 
+370 5 2629594, 
info@hauraton.lt

M.K.Čiurlionio g. 70A-3
LT-03100 Vilnius
Lietuva

 

Galioja paviršinių nuotekų surinkimo (latakų) sistemoms:

RECYFIX MONOTEC 100, 200
 

Galioja mūsų bendros
montavimo rekomendacijos

Apkrovos klasė remiantis EN 1433 / DIN 19580

**Nerekomenduojama montuoti nuolatines apkrovas patiriančiose vietose intensyvaus 
eismo keliuose ir automagistralėse taip pat autobusų ir sunkvežimių eismo zonose

Keičiantis produktų techninėms savybėms, mūsų montavimo pavyzdžiai / 
rekomendacijos nuolat atnaujinami. Atnaujinus rekomendacijas, senesni leidiniai 
netenka galios. Prieš pradėdami projektavimą ir montavimą, patikrinkite aktualius 
duomenis tinklalapyje www.hauraton.com. Montuojant latakus pastatuose, po latakais 
turi būti įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis.

Montavimo pavyzdys
Trinkelės, klasė D 400.

* h = aukščiau latako briaunos

Latakų linijos pagrindas: plotis b / storis d / aukštis h (cm)

Reikalavimai betonui - minimalūs reikalavimai

EN 206-1 /
DIN  1045-2

Latakų linijos pagrindas: nėra užšalimo pavojaus

Latakų linijos pagrindas: yra užšalimo pavojus 

08.12.2015Parengta

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
   15 / 15 / *   

   C20/25 X0   

C 250

  C25/30 XF1    

Einbaubeispiel www 5V

 3 - 5 mm 
d

b h

 

 

 

 

Pagrindo sluoksnis (su) be rišiklių

Šalčiui atsparus sluoksnis

Trinkelės / šaligatvio plytelės

kokybiška konstrukcija

Išlyginamasis sluoksnisB

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-Mono-Rinne 100 H280 1m Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster

C

A4DIN

1:8Skalė

75_0000071614
Tel. +370 5 2629594, Fax. 
+370 5 2629594, 
info@hauraton.lt

M.K.Čiurlionio g. 70A-3
LT-03100 Vilnius
Lietuva

 

Galioja paviršinių nuotekų surinkimo (latakų) sistemoms:

RECYFIX MONOTEC 100, 200
 

Galioja mūsų bendros
montavimo rekomendacijos

Apkrovos klasė remiantis EN 1433 / DIN 19580

**Nerekomenduojama montuoti nuolatines apkrovas patiriančiose vietose intensyvaus 
eismo keliuose ir automagistralėse taip pat autobusų ir sunkvežimių eismo zonose

Keičiantis produktų techninėms savybėms, mūsų montavimo pavyzdžiai / 
rekomendacijos nuolat atnaujinami. Atnaujinus rekomendacijas, senesni leidiniai 
netenka galios. Prieš pradėdami projektavimą ir montavimą, patikrinkite aktualius 
duomenis tinklalapyje www.hauraton.com. Montuojant latakus pastatuose, po latakais 
turi būti įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis.

Montavimo pavyzdys
Trinkelės, klasė C 250.

* h ≥ (latako aukštis - 10 сm)

Latakų linijos pagrindas: plotis b / storis d / aukštis h (cm)

Reikalavimai betonui - minimalūs reikalavimai

EN 206-1 /
DIN  1045-2

Latakų linijos pagrindas: nėra užšalimo pavojaus

Latakų linijos pagrindas: yra užšalimo pavojus 

08.12.2015Parengta

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
  10 / 15 / *    

  C20/25 X0    

C 250

     C25/30 XF1

Einbaubeispiel www 4V
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Montavimo rekomendacijos, asfaltbetonio danga, klasė C 250 – D 
400

Montavimo rekomendacijos, betono danga, klasė C 250 – D 400

b

d

 3 - 5 mm 

h

 

 

 

 
Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis

Pagrindo sluoksnis (su) be rišiklių

Šalčiui atsparus sluoksnis

Asfaltbetonio sluoksnis

kokybiška konstrukcija

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-Mono-Rinne 100 H280 1m Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

C

A4DIN

1:8Skalė

75_0000069666
Tel. +370 5 2629594, Fax. 
+370 5 2629594, 
info@hauraton.lt

M.K.Čiurlionio g. 70A-3
LT-03100 Vilnius
Lietuva

 

Galioja paviršinių nuotekų surinkimo (latakų) sistemoms:

RECYFIX MONOTEC 100, 200
 

Galioja mūsų bendros
montavimo rekomendacijos

Apkrovos klasė remiantis EN 1433 / DIN 19580

**Nerekomenduojama montuoti nuolatines apkrovas patiriančiose vietose intensyvaus 
eismo keliuose ir automagistralėse taip pat autobusų ir sunkvežimių eismo zonose

Keičiantis produktų techninėms savybėms, mūsų montavimo pavyzdžiai / 
rekomendacijos nuolat atnaujinami. Atnaujinus rekomendacijas, senesni leidiniai 
netenka galios. Prieš pradėdami projektavimą ir montavimą, patikrinkite aktualius 
duomenis tinklalapyje www.hauraton.com. Montuojant latakus pastatuose, po latakais 
turi būti įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis.

Montavimo pavyzdys
Asfaltbetonis, klasė C 250 - D 400

* h ≥ (latako aukštis - 10 сm)

Latakų linijos pagrindas: plotis b / storis d / aukštis h (cm)

Reikalavimai betonui - minimalūs reikalavimai

EN 206-1 /
DIN  1045-2

Latakų linijos pagrindas: nėra užšalimo pavojaus

Latakų linijos pagrindas: yra užšalimo pavojus 

08.12.2015Parengta

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
  10 / 15 / * 15 / 15 / *   

  C20/25 X0 C20/25 X0   

C 250

  C25/30 XF1   C25/30 XF1

Einbaubeispiel www 9V

 3 - 5 mm 

b
d

h

 

 

 

 

Pagrindo sluoksnis (su) be rišiklių

Šalčiui atsparus sluoksnis

Eksploatuojama betono danga

Temperatūrinio plėtimosi siūlė

kokybiška konstrukcija

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-Mono-Rinne 100 H280 1m Einbaubeispiel Klasse D 400 in Beton

C

A4DIN

1:8Skalė

75_0000065464
Tel. +370 5 2629594, Fax. 
+370 5 2629594, 
info@hauraton.lt

M.K.Čiurlionio g. 70A-3
LT-03100 Vilnius
Lietuva

 

Galioja paviršinių nuotekų surinkimo (latakų) sistemoms:

RECYFIX MONOTEC 100, 200
 

Galioja mūsų bendros
montavimo rekomendacijos

Apkrovos klasė remiantis EN 1433 / DIN 19580

**Nerekomenduojama montuoti nuolatines apkrovas patiriančiose vietose intensyvaus 
eismo keliuose ir automagistralėse taip pat autobusų ir sunkvežimių eismo zonose

Keičiantis produktų techninėms savybėms, mūsų montavimo pavyzdžiai / 
rekomendacijos nuolat atnaujinami. Atnaujinus rekomendacijas, senesni leidiniai 
netenka galios. Prieš pradėdami projektavimą ir montavimą, patikrinkite aktualius 
duomenis tinklalapyje www.hauraton.com. Montuojant latakus pastatuose, po latakais 
turi būti įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis.

Montavimo pavyzdys
Betonas, klasė C 250 - D 400

* h = aukščiau latako briaunos

Latakų linijos pagrindas: plotis b / storis d / aukštis h (cm)

Reikalavimai betonui - minimalūs reikalavimai

EN 206-1 /
DIN  1045-2

Latakų linijos kraštas aukštos kokybės betone 

Latakų linijos pagrindas: yra užšalimo pavojus 

08.12.2015Parengta

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
  10 / 15 / * 15 / 15 / *   

  C30/37 XF4 XM1 C30/37 XF4 XM1   

C 250

  C25/30 XF1   C25/30 XF1

Einbaubeispiel www 5V
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Prekybos partneris

HAURATON GmbH & Co. KG 

Werkstraße 13 

76437 Rastatt 

Germany 

Tel. +49 7222 958 0 

Fax +49 7222 958 222 

info@hauraton.com

www.hauraton.com
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

HAURATON Lietuva 

A. Goštauto g. 8 - 0418

01108, Vilnius 

tel. +370 5 2629594 

info@hauraton.lt

www.hauraton.lt
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