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Polimerbetoninis latakas su įlietomis polimerbetoninėmis grotelėmis DM1500 

Latakų paskirstis: Latakai skirti linijiniam lietaus nuotekų nuo kietų dangų arba lietvamzdžių surinkimui ir 

nuvedimui į lietaus nuotekų tinklus. 

Latakų aprašymas: Latakai susideda iš U formos polimerbetoninių elementų su įlietomis 

polimerbetoninėmis grotelėmis. Latakai susideda iš 1000 mm. arba 500 mm. ilgio segmentų, kurie jungiami 

nuosekliai, kad sudarytų vientisą liniją. Kiekviena linija projektuojama su įtekėjimo dėžėmis ir tam tiru 

revizinių elementų skaičiumi.  

 

 

Vidinis latako plotis: 150 mm. 

Išorinis latako plotis: 204 mm. 

Latako ilgis: 500-1000 mm. 

Išorinis latako aukštis: 480 

 

 

  

 

 

Latakai pagaminti iš polimerbetonio, kuris turi atitikti žemiau išvardintus kriterijus: 

Atsparumas gniuždymui ≥ 90 N/mm2 

Atsparumas lenkimui ≥ 22 N/mm2 

Elastingumo modulis 25000 – 35000 N/mm2 

Kiekvienas latakas turi įlietas polimerbetonines groteles. Kiekvienas revizinis elementas ar įtekėjimo dėžė 

komplektuojamas su D400 apkrovos ketinėmis grotelėmis, kurios pagamintos iš kalaus ketaus. Kiekviena  

iš grotelių, turi 4 varžtų  specialų rakinimo mechanizmą. 

Mechaninis atsparumas: 
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Grotelės turi atitikti standarto EN1433 normos reikalavimus ir atitikti D400 apkrovų klasę. Latakas turi 

atitikti normos reikalavimus ir atitikti D400 apkrovų klasę. 

 

Visą latakų sistemą sudaro:  polimerbetoniniai latakai (D400 apkrova) su įlietomis polimerbetoninėmis 

grotelėmis grotelėmis (D400), įtekėjimo dėžė ar dėžės su nešvarumų indu, pasijungimas dn160/200. 

Reviziniai elementai su D400 ketinėmis grotelėmis. Kiekviena latakų linija užbaigiama galiniais cinkuoto 

plieno dangteliais.  

     Įtekėjimo dėžės ir revizijos sudedamosios dalys: 

1. Ketines D400 grotelės su CLIPFIX rakinimo sistema; 

2. Polimerbetoninė įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų krepšiu, L – 

500 mm, H – 280 mm.; 

3. Polimerbetoninė įtekėjimo dėžės vidurinė dalis, L – 524 mm, H – 280 mm.; 

4. Polimerbetoninė įtekėjimo dėžės apatinė dalis su dn160/200 pasijungimo 

galimybe, L – 524 mm, H – 350 mm.; 

5. Polimerbetoninis revizinis elementas, L – 500 mm, H – 280 mm.; 

 

 

 

 

 

 

 

 


