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תו תקן לביטון  פנימי

3PE-XPC  תו תקן  לעטיפת



צינורות איקס.פי.סי )2004( בע”מ

לקוח נכבד, מוצעים המוצרים הבאים המיוצרים על פי הדרישות בתקן הרלוונטי ונושאי תו תקן בהתאם. 

בהתאם לייעוד הצנרת ניתן לקבל בהתאמה צינורות על-פי הדרישות הבאות:   

תקן נדרש  ת”י 103 /ת”י 593 / ת”י API  /ASTM / 530/ת” 5089 /מפ”מכ  266.1  

סוג הציפוי הפנימי הנדרש - בטון רגיל, בטון למים מליחים, בטון לשפכים וביוב, או, דרישה אחרת.  

4PE 19 3, בטון דחוס בטון 19 , שילוב- בטוןPE סוג העטיפה החיצונית הנדרשת, עטיפת פוליאתילן  

חומרי עזר להשלמת  הראשים באתר ,כנדרש ובכפוף להנחיות ופיקוח שירות שדה .  

הגנה אנטי קורוזובית  XPC-PE  צינורות פלדה מבוטנים בעלי ציפוי הגנה חיצוני תלת שכבתי  עפ”י תקן  5089

ובכפוף  הפרויקט  בסיום  שיידרש,  כפי  הפרויקט  תהליכי  כל  את  המלווה  מקצועית  שדה  שירות  מחלקת  לחברה 
לאישורים שיינתנו ניתן לקבל אחריות יצרן כנהוג בשוק!

עטיפת פוליאתילן  XPC-3PE  לצינורות פלדה הינה שילוב מושלם של שני המוצרים המובילים כיום בתכנון, 
הקמה ותחזוקת  של תשתיות  מים וביוב, כל היתרונות  של הפלדה בשילוב פוליאתילן איכותי

   XPC-3PE  היתרונות המתקבלים מהשימוש בצינורות

•    שכבת אפוקסי  המבטיחה הגנה קתודית יעילה. 
ציפוי רציף, עמיד בקרינת השמש UV, אטום לחדירת    •

מים, אדי מים, עמידה מעולה בלחות ובטמפ’ של     
! ºc 70  - עד  

מבודד חשמלית, אינרטיות כימית גבוהה, ספיגת מים    •
נמוכה .   

  MDPE  -עמידות מעולה לפגיעות מכניות  השימוש ב  •
מבטיח קשיחות המשלבת גמישות בהתאם לאקלים    

בישראל.  

הדבקה משופרת מבטיחה שמירה על הפלדה לאורך    •
שנים .  

ביטון פנים הצינור - מבטיח הזרמת מים/ שפכים     •
באופן בטוח, איכותי ,ואמין לאורך שנים רבות !  
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היתרונות בצינורות פלדה בטון XPC-19 מבוטנים בעלי ציפוי הגנה חיצוני  בטון דחוס 19 מ”מ בהתאם 
לדרישות 266.4 .  

•  שכבת הבטון קשיחה , עמידות הציפוי המכאנית  מייתרת את הצורך לבצע ריפוד חול,  ומאפשרת   
להשתמש באדמה מקומית בכפוף לאישור הפיקוח, ושירות שדה .

ציפוי המבטיח שמירה על  הפלדה לאורך שנים .  •

•   טווח הקטרים  מ”2  ועד  “10 !

תערובת צמנטית מיוחדת המקנה לבטון צפיפות מרחבית  של     •
2,200 ק”ג/מ”ק !  

יתרונות צינורות פלדה מבוטנים XPC-4PE בעלי ציפוי הגנה חיצוני 
בהתאם לדרישות 266.4 מיועדים  לתוואי בו  מחויבת הגנה אנטי 

קורוזובית  בשילוב  תוואי סלעי וקשה עם בעיות גישה  ו/או  יכולת 
להתמודד עם חומרי מילוי וכיסוי מקומיים .

.XPC-19 המשולבים עם בטון  XPC-3PE  קבלת  צינורות  •

שכבת הבטון קשיחה, עמידות הציפוי המכאנית  מייתרת את הצורך    •
לבצע ריפוד חול,  ומאפשרת להשתמש באדמה מקומית בכפוף    

לאישור הפיקוח ,ושירות שדה.  

במוצר זה קיים מקדם ההגנה הגבוה ביותר הניתן לביצוע בצנרת    •
הפלדה !  

טווח הקטרים מ”2 ועד “10 !  •
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