FDV dokumentasjon
Produktgruppe

Infiltrasjonskammer

Infiltrasjonskammer med endestykker
Korrugerte elliptiske profiler i polypropylen i rette lengder.

Produsent

INFILTRATOR systems inc.
6 Business Park Road P.O. Box 768 Old Saybrook, CT 06475 U.S.A.

Tekniske data
infiltrasjonskammer

Tekniske data
endestykker for
infiltrasjonskammer

HMS

Type
The Quick4 Equalizer® 36 Chamber
135 cm x 56 cm x 31 cm
Dimensjoner L x B x H mm
Resirkulert Polyetylen med høy tetthet
Material
Standard
AASHTO
Type
MultiPort End Cap
40 cm x 56 cm x 31 cm
Dimensjoner L x B x H mm
Resirkulert Polyetylen med høy tetthet
Material
Standard
AASHTO
Produktene
er
ikke
helsefarlige
Helsefare
PE er brennbart materiale med flammepunkt på ca 380°C.
Brannfare
Helsefare ved brann Ved brann dannes bl.a. CO, CO2, og H2O. Helsefare ved brann, CO gass
er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og
uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte
symptomer.

Lagring

Elliptiske profiler i 1,35 m lengder skal lagres på rett stabilt underlag. Flere års lagring
utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet. Profilene kan stables i høyden.
Kammer og endestykker er resistente mot kjemikalier og er UV bestandige.

Montering

Legg kamrene i rekker. Kamrene har en innløpsende og en utløpsende. Sammenføyes ved
å ”klikke” kamrene sammen ved hjelp av låsemekanisme. Kamrene kan vikles opp til 150 .

overvannskammer

Montering
endestykker

Endestykket i første enden ”klikkes” sammen med kammret ved hjelp av låsemekanisme.
Endestykket i andre enden, plasseres under det siste kammeret ved at dette løftes opp.
Den buede siden av endestykket skal vende utover. Endestykkene har 6 mulige
variasjoner av innløp/utløp I form av formerkede inntak for 110mm rør. ”Riv av" system gjør
det enkelt å ta ut hull for inntaksrør.

Vedlikehold

Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.

Gjenvinning

Polyetylen kan gjenvinnes.

Spill og avfall

Spill kan resirkuleres. Emballasje som plast og tremateriale kan resirkuleres.
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