
egeplastin putket PE 100-RC-materiaalista —  

Nostamme vaatimustasoa! 

egeplast muokkasi tuotevalikoimaansa vastaamaan markkinoiden vaatimuksia ja valmistaa nyt kaikki 

PE100-paineputket vesi- ja kaasuhuoltoon korkealaatuisesta PE100 - RC-materiaalista (RC = Resistance 

to Crack). 

PE100-RC-materiaalista valmistetuilla putkilla on laajempi käyttöalue kuin tavanomaisella PE-putkella, ja ne on 

suunniteltu kestämään korkeampaa kuormitusta. Perinteisen hiekkapeti-asennustavan lisäksi nämä putket voidaan 

asentaa myös ilman hiekkapetiä, ja ne käyvät myös aurausasennukseen. Tämä säästää resursseja, kaivannon koko 

pienenee minimiin ja kuljetukset vähenevät, koska ei ole tarvetta täyttömaan kuljetukselle ja kaivumaan 

kaatopaikalle viemiselle. 

PE100 RC-materiaalin etuja: 

 Korkealaatuinen raaka-aine 

 Laajemmat käyttömahdollisuudet 

 Tehdas pitää putkia varastossa, ja tämä mahdollistaa hyvän saatavuuden ja nopeat toimitusajat 

 Selkeä, valkoinen PE 100-RC-merkintä putken kahdella puolella 

 

Lisätietoa egeplastin PE 100-RC-putkista Suomessa: 

hanna.huusko@nrgroup.fi, puh. 040 831 2841 

jukka.huusko@nrgroup.fi, puh. 040 759 0043 

Laajempi käyttöalue: PE 100 RC-putki voidaan asentaa ilman 

hiekkapetiä 

PE 100-RC 



 

  

 

Putken rakenne  

 

  

 

Putkimateriaali PE100, 
putken ulkopinta värjätty, 
mahdollistaa visuaalisen 
laatukontrollin. 

Putkimateriaali PE 100-RC, 
putken ulkopinta värjätty, 
mahdollistaa visuaalisen 
laatukontrollin. 

Raaka-aine 

 PE 100 PE 100-RC  

Hyväksynnät 

DVGW 
Juomavesi     

Kaasu    

Asennustavat 

Perinteinen asennus  

hiekkapedillä 
  

PE100 RC-putket voidaan asentaa 

hiekkapetiin aivan kuin PE100-putket.  

Perinteinen asennus ilman 

hiekkapetiä 
Ei sovellu   

PE100 RC-putket voidaan asentaa ilman 

hiekkapetiä, jolloin kuljetuksia ja maan 

hävittämistä voidaan selkeästi vähentää.  

Auraus Ei sovellu   PE100 RC-putkien asennuksen yhteydessä ei 

tarvitse käyttää hiekkaa.  Sahaus Ei sovellu   

Ominaisuudet 

Painaumien kestokyky   

Vaihtoehtoisille 

asennustavoille 

riittämätön  

 
PE100 RC-putkilla on huomattavasti korkeampi 

vastustuskyky ns. hidasta säröilyä ja painaumia 

kohtaan.  Ns. hitaan säröilyn 

vastustuskyky  

Vaihtoehtoisille 

asennustavoille 

riittämätön  

 

Lämmönkestävyys  Ei eroa  
PE100 ja PE100 RC-putkilla on sama 

lämmönkestävyys  

Vetolujuus  Ei eroa  
PE100 ja PE100 RC-putkilla on sama 

vähimmäislujuus (10N/mm2)  

Paineenkesto  Ei eroa  
PE100 ja PE100 RC-putkilla on sama 

paineenkestävyys.  

9010® PE 100 putket 

Tekninen vertailu 

9010® RCplus putket 



    

Käsittely  

Käsittelyominaisuudet  Ei eroja  
PE100 ja PE100 RC-putkilla ei eroja 

käyttöominaisuuksissa  

Sähkömuhvihitsaus  Ei eroja  
PE100 ja PE100 RC-putkilla on samat 

hitsausominaisuudet ja hitsausvälineet  

Puskuhitsaus  Ei eroja  

PE100 ja PE100 RC-putkilla on samat 

hitsausominaisuudet, putkia voidaan hitsata myös 

toisiinsa  

Liitokset  Ei eroja  

Liitosten työstäminen standardiosilla mahdollista 

ilman rajoituksia (Saksan teknis-tieteellinen  

vesi- ja kaasuyhdistys, DVGW)  

Laippaliitokset  Ei eroja  
PE100 ja PE100 RC-putkien työstäminen samalla 

tavalla  

   

Vähimmäiskäyttöikä  100 vuotta  

9010® PE 100 putket 9010® RCplus putket 




