Uponor Ultra Classic
Uuden sukupolven sileä
maaviemärijärjestelmä

Uponor Ultra Classic
– uuden sukupolven PP-maaviemäri
Uponor Ultra Classic on Ultra-tuoteperheeseen kuuluva uuden sukupolven
sileä maaviemäriputki. Polypropeenista valmistettu järjestelmä sopii
käytettäväksi jäte- ja sadevesihankkeisiin. Järjestelmällä on
Nordic Poly Mark -hyväksyntä, joka takaa ratkaisun soveltuvuuden
Pohjoismaisiin olosuhteisiin. PP:n kestävyysominaisuuksien ansiosta
asennustyö on kevyttä ja sujuvaa – talvellakin.
Hyvästä vielä paremmaksi

Vähemmän ympäristökuormitusta

Rakenteensa ansiosta putki on vahva ja jäykkä mutta kuitenkin joustava tilanteen niin vaatiessa. Ultra Classic on loistava
valinta jäte- ja sadevesiviemäriksi. Liitoksissa käytetään perinteistä, sileille putkille tarkoitettua yhdejärjestelmää.

Uponor käyttää ympäristö- ja laatusyistä tuotteissaan mahdollisuuksien mukaan polypropeenia (PP). PP-muovilla on pitkä
käyttöikä, sen iskulujuus ja kestävyys eri lämpötiloissa ovat
erinomaiset. Ylijäämäputket voidaan kierrättää tai käyttää hyödyksi energiajätteenä. Nämä ominaisuudet tekevät PP-muovista kokonaistaloudellisen ja ympäristöystävällisen valinnan.

Ultra Classic sopii myös yhteen Uponorin kaivojärjestelmän
kanssa.
Uponorin maaviemäriputkille tunnusomainen vaalea, sileä
sisäpinta helpottaa viemärikuvausta. Lisäksi sileä sisäpinta
takaa hyvät virtausominaisuudet.

Perinteinen mitoitus
Ultra Classic -putket on mitoitettu niin, että ne sopivat perinteisiin, sileisiin putkiin tarkoitettuihin putkiyhteisiin ja kaivoihin.

Sujuvaa ja kevyttä asentamista

Nopea palvelu ja tekninen tuki

Asennettaessa Ultra Classic on omaa luokkaansa työstettävyytensä ansiosta. Putken käsittely, viisteen tekeminen,
lämmönkestävyys sekä iskunkestävyys etenkin kylmässä
takaavat asennuksen sujuvuuden, myös talvella. Putkea
on helppo käsitellä työmaalla, joten asennus on nopeaa ja
kustannustehokasta. Kiinteän muhvin ansiosta Ultra Classicin
liitoksista tulee tiiviitä ja kestäviä.

Valitessasi Uponorin saat muutakin kuin turvallisen tuotteen
ja varman putkiston. Annamme neuvoja ja teknistä tukea
kaikissa vaiheissa suunnittelusta maa- ja vesirakennustöiden
valmistumiseen asti. Lisätietoja saat aina myös
kotisivuiltamme.

”Hyvä iskunkestävyys,
vaalea sisäpinta
ja minimaaliset
ympäristövaikutukset.
Ultra Classic on
ylivoimainen vaihtoehto!”

Uponor Ultra Classic

Ultra Classic soveltuu käytettäväksi jätevesi- ja sadevesihankkeisiin.

Uponor Ultra Classic
Perustiedot:
Materiaali:
Rengasjäykkyys:
Täyttää standardin:
Laatuhyväksyntä:
Väri:
Halkaisijat :

Polypropeeni
SN 8
EN-13476
Nordic Poly Mark
Ruskea ulkoa, vaalea sisältä
160–400 mm

Miksi kannattaa
valita Uponor
Ultra Classic?
• Nordic Poly Mark
-hyväksytty SN 8 luokan polypropeeninen viemäriputki

Laaja tuotevalikoima löytyy hinnastosta ja tuoteluettelosta www.uponor.fi

• Asentaminen on helppoa ja nopeaa

Ultra-tuoteperhe

• Laaja osavalikoima
• T
 urvallinen ja pitkä
ikäinen ratkaisu loppukäyttäjälle

Ultra Rib 2

Ultra Double

Ultra Classic

Käyttöiältään
ylivoimainen

Asennusystävällinen
ja laadukas

Perinteisen putken
uusi sukupolvi

Maaviemärijärjestelmä, jolla
on erinomainen iskunkestävyys, tiiveys ja kuormituksen
kestävyys. Ripajäykistetty
kaksikerrosrakenne kestää
hyvin kulumista. Kokonaistaloudellinen ratkaisu, joka
kestää useita vuosikymmeniä. Kokovalikoima
200–560 mm.

Erittäin laadukas ja luja
rakenteinen maaviemäri
järjestelmä. Tupla
seinämäisissä putkissa on
sileä sisäpinta ja korrugoitu
ulkopinta. Putken rakenteen
vuoksi asentaminen on nopeaa ja helppoa. Asennusystävällinen valinta, jonka tiiveys
on huippuluokkaa. Koko
valikoima 200–680 mm.

Sileä putki, jolla on luja ja
kestävä rakenne. Uuden
innovatiivisen teknologian
ansiosta putkella on erinomaiset iskunkestävyys- ja
tiiveysominaisuudet. Perinteisen putken nykyaikaisempi
versio. Kokovalikoima
160–400 mm.

• Ympäristöystävällinen ratkaisu; käytetty
vähemmän luonnonvaroja, putken ylijäämät
voidaan hävittää
polttamalla tai kierrättämällä
• Loistavat iskun-,
lämmön-, pakkasen- ja
kemikaalinkestävyys
ominaisuudet
• Vaalea, sileä sisäpinta;
viemärin tarkastaminen
on helppoa
• Uponorin tekninen tuki
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