Advarselsnet
En sikring mod overgravning af rørledninger
Advarsel i tide:
Nettet giver en optimal sikring mod
graveskader på gas-, vand- og
fjernvarmerør ved at advare gravemandskabet, inden der sker skade
på rørene.

nettet. En del af nettet vil følge
med graveskovlen op og være synlig både udenfor graveskovlen og i
rørgraven. Den specielle netstruktur betyder, at nettet brydes diagonalt og efterlader synlige nettråde
ved overgravning.

Produktion og kvalitet:
Advarselsnettet produceres i
Danmark på egen fabrik med
leverancer til hele Europa.
Nettet produceres efter kravene i
DS/EN 12613:2001.

Udlægning:
Den største advarselseffekt fås ved
at placere nettet minimum 30 cm
over rørinstallationen.
Selve maskestrukturen bevirker, at
nettet bliver liggende over rørinstallationen ved jordpåfyldning. Derved
sikrer man en nøjagtig markering
af røret.
Advarselsnettet leveres i ruller á
100 m og kan udlægges ved håndkraft.
Udlægning af rør og advarselsnet
Fuld beskyttelse:
Nettet fås i flere bredder, så det
kan tilpasses den rørbredde, man
ønsker at beskytte. Derved kan
hele rørinstallationen sikres mod
graveskader.
En unik maskestruktur sikrer, at
rendegraverens tænder opfanger

Materiale:
Nettet er produceret i polypropylen
(PP), som er et uforgængeligt og
miljøvenligt materiale, der ikke afgiver giftige stoffer til omgivelserne.

Produktion på egen fabrik
Individuelle ønsker og behov:
Ud over en række standardtyper,
der lagerføres og kan leveres fra
dag til dag, kan der efter ønske
produceres specielle typer (bredde,
farve og tryk). For specielle ønsker
henvises til vores salgsafdeling,
som vil være behjælpelig med rådgivning og vejledning.

Farve og tekst:
Advarselsnettet leveres i en række
forskellige farver, som svarer til
standardfarven for den pågældende rørtype.
Advarselsnettet levers med påtrykt
tekst for hver løbende meter.

Tekniske specifikationer:
Type
Farve
Bredde
Længde
Tekst
Type
Farve
Bredde
Længde
Tekst
Type
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Farve
Bredde
Længde
Tekst

Synlige nettråde ved opgravning

Advarselsnet med påtrykt tekst

M10 til fjernvarmerør
Violet
20, 30, 40, 50 eller 60 cm
100 m
Fjernvarme
M10 til vandledninger
Blå
20 eller 40 cm
100 m
Vandledning
M10 til gasledninger
Gul
Efter ønske
100 m
Gasledning

Ovennævnte typer er standardtyper.
Advarselsnet med individuel tekst
og farve produceres efter ønske.
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