Κανάλια

Γιατι καθε σταΓόνα μετρα

κανάλια από σκυρόδεμα

Συμπιεσμένο με δόνηση

κανάλια από

πολυμερικό μπετόν
νεα Γενια

νεα Γενια

Μετά από 25 χρόνια τεχνογνωσίας, η ποιότητα των καναλιών
αποστράγγισης από συμπιεσμένο σκυρόδεμα της Gridiron, έχει
πλέον φτάσει σε βέλτιστο επίπεδο. Η υψηλή ποιότητα του τελικού
προϊόντος είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού των καλύτερων
πρώτων υλών στην παραγωγή του καναλιού και της μεγάλης
ποικιλίας τύπων και σχεδίων των σχαρών που ικανοποιούν όλες τις
απαιτήσεις. Η νέα γενιά του σκυροδέματος είναι αποτέλεσμα του
προσεκτικού και ενδελεχούς σχεδιασμού που εισάγει την καινοτομία
και τη βελτίωση στον τομέα των συστημάτων αποστράγγισης με
κανάλια, εξασφαλίζοντας την ταξινόμηση και τον έλεγχο σύμφωνα
με το πρότυπο UNI-EN 1433:2004.

Τα κανάλια από σκυρόδεμα κατασκευάζονται από
τσιμέντο 425 και πιστοποιημένα αδρανή υλικά
ποταμών. Το τελικό προϊόν έχει τραχιά εμφάνιση,
σκούρο γκρι χρώμα, και παράγεται με χύτευση και
δόνηση. Τα κανάλια διαθέτουν υποδοχή για τη σχάρα
καθώς και καινοτόμο σύστημα κλειδώματος της στο
κανάλι.

Σειρά καναλιών:

• Αντοχή στη θλίψη

σειρά VIBRO-BASE
σειρά R
σειρά K

Χαρακτηριστικά:

Οικονομικό

• Αντοχή στον εφελκυσμό

Τεχνικά άρτιο και oικονομικό

• Αντοχή σε κύκλους θερμοκρασιακών

Η καλύτερη λύση για τις πιο
απαιτητικές εφαρμογές

• Απορρόφηση νερού μεταξύ 1 και 3%

μεταβολών (πάγωμα – ξεπάγωμα)

Πιστή στη δέσμευση της να επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη,
η\ Gridiron με το εξειδικευμένο στη χημική βιομηχανία προσωπικό της,
ημιούργησε νέες σειρές καναλιών από πολυμερικό μπετόν, συμπληρώνοντας
την υπάρχουσα γκάμα με μια νέα γενιά προϊόντων τεχνολογίας αιχμής.
Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των προϊόντων της σύμφωνα
με το πρότυπο UNI-EN 1433:2004, πραγματοποιούνται περιοδικά
εργαστηριακές δοκιμές.

• Αντοχή στη θλίψη
• Αντοχή στον εφελκυσμό
• Αντοχή σε κύκλους θερμοκρασιακών
μεταβολών (πάγωμα – ξεπάγωμα)
• Αδιάβροχο

Σειρά καναλιών:

σειρά BASE
σειρά P
σειρά CAST-BLOCKING

Characteristics:

Οικονομικό
Τεχνικά άρτιο και oικονομικό

• Εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες
(οξέα, ορυκτέλαια, βενζίνη)

Η καλύτερη λύση για τις πιο
απαιτητικές εφαρμογές

Τα κανάλια από πολυμερικό μπετόν κατασκευάζονται από ανάμειξη αδρανών
του χαλαζία και πολυμερείς ρυτίνες με την προσθήκη καταλυτών. Τα κανάλια
είναι ελαφριά, λεία, και έχουν ακριβείς διαστάσεις. Διαθέτουν υποδοχή για τη
σχάρα καθώς και καινοτόμο σύστημα κλειδώματος της στο κανάλι. Τα κανάλια
από πολυμερικό μπετόν χρησιμοποιούνται κυρίως σε δρόμους καθώς και σε
βιομηχανικές εφαρμογές.

Γιατί
Γιατί κάθε
κάθε στ
στ αγόνα
αγόνα μετρά
μετρά

Κανάλια Σειρά R

Κανάλια Σειρά Vibro-Base

νεα Γενια

από σΥμπιεσμενό μπετόν

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής προδιαγραφής UNI-EN 1433:2004.
Διαθέτουν πλαίσιο ενίσχυσης από γαλβανισμένο χάλυβα
και χυτοσιδηρές σχάρες με πατενταρισμένο σύστημα
κλειδώματος και ασφάλισης πάνω στο πλαίσιο.

Διαθέτουν σχάρες με πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος.
Εύρος διαθέσιμων σχαρών

Σχάρες

Κάλυμμα αντιολισθητικό από λαμαρίνα 3+2
mm γαλβανισμένη εν
θερμώ

Γαλβανισμένη σχάρα
αυλακωτή, 12/10 με
σχισμή 8mm

Ανοξείδωτη σχάρα
αυλακωτή, 15/10 με
σχισμή 8mm

Διαστάσεις:
150
100

216

166

Γαλβανισμένη
σχάρα καρέ, 33x33
mm

Χυτοσιδηρή σχάρα
αυλακωτή

250
200

200
150
200-225-250
165-190-215

Χυτοσιδηρή σχάρα
αυλακωτή

140-165-190
110-135-160

Γαλβανισμένη σχάρα
καρέ, 55x11 mm, τύπου
“heelguard”

Γαλβανισμένη σχάρα
καρέ “heelguard”,
55x11mm

260-285-310
220-245-270

Γαλβανισμένη σχάρα
καρέ, 33x33 mm

266

VIBRO-BASE
VIBRO-BASE
VIBRO-BASE
100
150
200
Μέγιστη κλάση φόρτισης C250
Οι διαστάσεις σε κίτρινο χρώμα διατίθενται μόνο κατόπιν ζήτησης.

Κανάλια Σειρά K

από όπΛισμενό σκΥρόΔεμα

Διαθέτουν χυτοσιδηρές σχάρες με πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος και ασφάλισης
πάνω στο πλαίσιο.

40,5

400

385

600-700

Διαθέσιμες διαστάσεις:

413

Διαστάσεις:

500-700

30,5

300

40,5

500

313
442

291

390

R122
C 250

R150

R210

R265

525

R315
R365
Μέγιστη κλάση φόρτισης D400

R495

625

R595

440

K170

K220

K270
K270
K350
Ρηχό
Μέγιστη κλάση φόρτισης F900

K400

Οι διαστάσεις σε κίτρινο χρώμα διατίθενται μόνο κατόπιν ζήτησης.

Κ ανα λια από σ υμπιεσμενό με δόνηση μπετόν

Κανάλια Σειρά Base

Κανάλια Σειρά P

από πόΛΥμερικό μπετόν

από πόΛΥμερικό μπετόν

154

166

226

281

P150
Ρηχό

P150

P210

P265

331

P315

30,5

Σχάρες

369
300

384,5
314

30,5

319
250

315
244

269
200

273
207

25,5

154
93

214
153

212
156

149
111

160
114 25,5

70
38 20,5

Διαστάσεις:

30,5

Διαθέτουν σχάρες με πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος και ασφάλισης πάνω στο πλαίσιο.

Διαθέτουν σχάρες με πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος.

381

Γαλβανισμένη σχάρα
αυλακωτή, 10/10 με σχισμή
8 mm που ασφαλίζει χωρίς
εξάρτημα στερέωσης

Γαλβανισμένη σχάρα
Γαλβανισμένη σχάρα
αυλακωτή, 10/10 με σχισμή αυλακωτή, 12/10 με σχισμή
6 mm που ασφαλίζει χωρίς 8 mm
εξάρτημα στερέωσης

Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή, 10/10 με σχισμή 6
mm που ασφαλίζει χωρίς
εξάρτημα στερέωσης

Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή,
12/10 με σχισμή 8 mm

P365

Μέγιστη κλάση φόρτισης D 400
Γαλβανισμένη σχάρα καρέ τύπου
“heelguard”, 55x11 mm

Σχάρες

Γαλβανισμένη σχάρα καρέ,
33x33 mm

25

Διαστάσεις:

25

150

200

Χυτοσιδηρή σχάρα αυλακωτή

25

25

150
130

90
75

Κάλυμμα αντιολισθητικό από λαμαρίνα
3+2 mm γαλβανισμένη εν θερμώ.

Γαλβανισμένη
σχάρα καρέ,
33x33 mm

Γαλβανισμένη
σχάρα καρέ,
55x11 mm

Χυτοσιδηρή σχάρα
αυλακωτή

200
179

12,5 100 12,5

125

BASE 100
B 125

200

250

BASE 150
BASE 200
Μέγιστη κλάση φόρτισης C 250

Κανάλια Σειρά Cast-Blocking
από πόΛΥμερικό μπετόν

Διαθέτουν σχάρες με πατενταρισμένο
σύστημα κλειδώματος και ασφάλισης
πάνω στο πλαίσιο.

Διαστάσεις:

150

200

250
250
Ρηχό
Μέγιστη κλάση φόρτισης F 900

350

Κ ΑΝ Α Λ Ι Α Απ ό π όΛυμ ε ρΙΚό μ πε τ ό Ν

Kλάσεις φόρτισης σύμφωνα με την προδιαγραφή UNI EN 1433:2004

Ο Gridiron κατασκευάζει κανάλια και σχάρες σε κλάσεις φόρτισης από Α15 σε F900
σΥμΒόΛό

κΛασΗ

αντόΧΗ σε Φόρτιό

ΧΩρόι εΦαρμόΓΗσ

A 15

kN 15

Περιοχές διέλευσης πεζών και ποδηλάτων.

B 125

kN 125

Πεζόδρομοι και χώροι στάθμευσης Ι.Χ. ή πολυόροφα πάρκιγκ.

C 250

kN 250

Κράσπεδα ή στις άκρες των δρόμων.

D 400

kN 400

Δρόμοι ταχείας διέλευσης οχημάτων και χώροι φορτοεκφόρτωσης.

E 600

kN 600

Περιοχές που υπόκεινται σε φορτία από βαρέα οχήματα, για παράδειγμα, οι
δρόμοι των λιμένων.

F 900

kN 900

Περιοχές που υπόκεινται σε φορτία από πολύ βαριά οχήματα, π.χ. αεροσκάφη.

• Σε περίπτωση αμφιβολίας να επιλέγεται η υψηλότερη κλάση φόρτισης.
• Η ευθύνη για την επιλογή της κατάλληλης κλάσης φόρτισης εξαρτάται από το μελετητή του έργου.
Το νέο πρότυπο UNI EN 1433:2004 απαιτεί μεταξύ άλλων:
• Τα πλέγματα ενίσχυσης να στερεώνονται στο σώμα του καναλιού και στις κλάσεις ίσες ή μεγαλύτερες της
D400 να διαθέτουν και σύστημα ασφάλισης.
• Τα κανάλια κλάσης D400 και άνω πρέπει να διαθέτουν προστασία ακμής.
Το ίδιο συστήνεται και για την κλάση C250.

ΚΛΑΣΕΙΣ:

GRIDIRON spa
via E. Fermi (Z.I. Ramera)
31010 Mareno di Piave (TV) • ITALIA
www.gridiron.it

LEVER PLAN

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την απαιτούμενη αντοχή του συστήματος σε φορτία ανάλογα με την
προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το πρότυπο UNI ΕΝ 1433:2004.

Κ

