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Produktoversigt
belægningsteknologi

PREIS® KML - støbejernsrørsystemet
til særlige krav
Ved aﬂedningen af særligt aggressivt spildevand fra f.eks. kantiner, storkøkkener, laboratorier, medicinske anlæg
osv. stilles der særlige krav til rørsystemet.
PREIS® KML har alle de fordele, som et aﬂøbssystem i støbejern har i kraft af materialets egenskaber, f.eks.
lydisolering, brandsikring, ufølsomhed over for temperatursvingninger osv. Derudover undergår PREIS® KML en
særlig belægningsproces med indv. og udv. belægning og egner sig dermed til at aﬂede aggressivt spildevand
og til nedlægning i jord.

Belægningsteknologi fra PREIS® KML
Aggressivt spildevand deﬁneres ved sine bestanddele og bestanddelenes sammensætning og temperatursvingninger. Desuden fører tendensen til vandbesparende spildevandsaﬂøb fra bygninger til en højere
koncentration af organiske samt anorganiske stoffer i rørledningerne.
På grund af den høje kvalitet i den indv. og udv. belægning er PREIS® KML særligt velegnet til disse krav.
Den indv. belægning i PREIS® KML består af et dobbelt, fuldt integreret epoxylag på 120μm. Desuden forsynes
rørene med et galvaniseringslag på 130 g/m2 og et epoxy-dæklag på mindst 60μm.



Epoxy-dæklag på
mindst 60μm

Galvanisering
130 g/m2

Gråt støbegods med
lamelgraﬁt iht. EN 1561

Indv. dobbelt rørbelægning
med et fuldt integreret epoxy-lag,
hvert lag120μm

Egenskaber
Til olie- og benzinholdigt spildevand har vi vores PREIS® Rapid-forbindelsesstykke, alternativt med en NBRtætning. Hvis PREIS® KML-ledningen lægges i jord eller udsættes for vind og vejr, anbefaler vi PREIS® Rapid
INOX-forbindelsesstykke af ædelstål.

Modstandsdygtighed for PREIS® KML
pH

PREIS® KML er velegnet til spildevandsaﬂøb
fra bygningsindretninger, hvor der stilles

VAND

store krav til rørsystemet på grund af

Saltvand NaCl

spildevandets sammensætning.

Demineraliseret vand

6,6

Spildevand

6,9

Ud over de kemiske elementer i spildevandet belastes rørsystemet også af andre faktorer som tryk, temperatur osv. Dataene i
hosstående tabel skal derfor ses som vejledende værdier og tjener kun som orientering.
Hvis du vil have mere at vide, skal du blot
rekvirere vores forespørgselsformular „Modstandsdygtighed“.
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