
























Труби для транспортування газу Ø63 ÷ 630 мм 
мають стандартні розмірні співвідношення SDR 
11; SDR 17; SDR 17,6 (виготовляються згідно 
з ДСТУ Б EN 1555-2:2012). 

Труби для водопостачання Ø63 ÷ 630 мм мають 
стандартні розмірні відношення SDR 11; 
SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 (відповідають 
вимогам EN 12201-2). 

Багатошарові труби 
«Мультипласт»

«Мультипласт» – багатошарові труби 
з соекструдованими шарами з PE 100 RC 
на зовнішній поверхні та всередині труби.

Надзвичайно надійні монолітні тришарові соекструдовані труби 
з PE 100-RC призначені для прокладання та реновації мереж усіма 
методами – як традиційними, так і безтраншейними.

Труби з PE 100 RC для 
альтернативних методів 
прокладання

труби «Мультипласт» з’єднуються 
зварювання (нагрітим інструментом 

встик, із застосуванням 
терморезисторних муфт і розтрубних 

деталей), а також механічним 
способом.
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Пошкодження труби

Залежність коефіцієнта запасу міцності від 
глибини пошкодження труби (PAS 1075).

n   Прокладання в траншеї 
зі зворотною засипкою 
місцевим ґрунтом (без 
влаштування піщаної основи  
і засипки піском)

n   Relining (протягування труби в аварійній мережі    
зі зменшенням діаметра)

n   Прокладання у вузькій траншеї

n   ГНБ (горизонтально направлене буріння)

n   Burstlining, Kreking (реконструкція методом руйнування аварійного 
трубопроводу зі збереженням, або зі збільшенням діаметра робочої труби).
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Пошкодження труби %

Залежність часу експлуатації труби 
від глибини пошкодження
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 «протект+» – одношарові напірні поліетиленові труби, для виготовлен-
ня яких використовується спеціальна композиція поліетилену PE 100 RC 
(Resistant to Crack - стійкий до утворення тріщин). 
Труби з PE 100 RC мають високу стійкість до повільного та швидкого роз-
повсюдження тріщин (як відомо, подряпини, порізи, які можуть виникати 

під час недбалого транспортування, складування чи інсталяції – це при-
чина потенційного розповсюдження тріщин в процесі експлуатації 

труби).
Труби Ø90 ÷ 630 мм мають стандартні розмірні відношення 

SDR 9, SDR 11, SDR 13,6 , SDR 17, SDR 17,6, SDR 21 , SDR 26, 
SDR 33 (відповідають вимогам EN 12201-2).
сфера застосування: будівництво та ремонт трубопро-
водів водопостачання та водовідведення, зокрема, із за-
стосуванням альтернативних методів прокладання (без 
піщаної засипки та у вузьких траншеях, у будівництві мереж 

за технологіями керованого буріння або продавлювання 
(проколу), при безтраншейній заміні трубопроводів, реновації 

методом щільного або вільного припасування труб та ін.). 
Труби «ПроТекТ+» можуть застосовуватись в мережах транспор-

тування рідин та рідких сумішей, до яких поліетилен є хімічно стійкий. 

тзоВ «ельпласт-льВіВ»
81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Заводська, 4
е-mail: elplast@elplast.com.ua

факс: +38 (03231) 32-242
тел./факс: +38 (032) 298-61-28, 298-61-30,
тел.: +38 (03231) 30-213, 30-050, 32-244, 32-260

«Біопласт» – труби напірні 
поліетиленові та фітинги 
до них застосовуються для 
транспортування біогазу. 
сфера застосування: 
будівництво та ремонт 
дренажних, проміжних та 
магістральних трубопроводів 
для збирання та відведення 
біогазу з полігонів твердих побутових відходів та об’єктів 
переробки органічних відходів сільськогосподарського 
виробництва та тваринництва. 
труби випускають одношарові, багатошарові та із 
захисним покриттям.
Номінальний зовнішній діаметр Ø50 ÷ 630 мм
Стандартні розмірні відношення: SDR 11; SDR 17; SDR 21; SDR 26.

Труби для транспортування біогазу

«ПроТЕкТ+» – стійкий до утворення тріщин

www.elplast.com.ua

класифікація за PAS 1075:2009-04.
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