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Luotettavaa suojaa juomavedelle jo yli 25 vuoden ajan

egeplast SLA® Barrier Pipe

Alumiininen suojakerros (Barrier) estää ja poistaa turvallisesti hai-
tallisten kemikaalien mahdollisuuden tunkeutua putken seinämän 
läpi juomaveteen. Alumiinikerros muodostaa luotettavan suojan 
kriittisiä aineita vastaan. Kriittisiä aineita ovat esimerkiksi alifaatit 
ja aromaattiset hiilivedyt, kuten trikloorietyleeni, tolueeni ja bent-
seeni.

Ainoastaan alumiinisen suojakerroksen käyttäminen täyttää ase-
tetut vaatimukset ja tarjoaa parhaan suojan kriittisiä aineita vas-
taan. Vertailun vuoksi putket, jotka on kokonaan valmistettu po-
lymeereistä (muovista) tarjoavat vain valikoivan suojauksen, kun 
taas metallinen kerros putken seinämässä on kategorinen suoja 
kriittisiä aineita vastaan.

  Älykäs materiaaliyhdistelmä juomaveden turvaksi

  Sertifioitua turvallisuutta

Riskialueita maaperän saastumiselle ja pilaantumiselle löytyy esi-
merkiksi  maataloudesta, kaatopaikkojen läheisyydestä, teollisuu-
desta, satamista, lentokentiltä, tulva-alueilta, huoltoasemilta, entisil-
tä varuskunta-alueilta ja alueilta, joissa on vuotavia viemäriputkia. 
Lisäksi aivan tavalliset suokaasut saattavat pilata juomaveden.

Älykäs yhdistelmä joustavaa termoplastista materiaalia/muovia 
ja läpäisemätön metallikerros mahdollistavat kestävän ja pysyvän 
suojan, ja poistavat haitallisten aineiden mahdollisuuden päästä 
juomaveteen. Lisäksi alumiininen suojakerros estää myös aggressii-
visia kemikaaleja vahingoittamasta itse putkea.

egeplastin SLA® Barrier Pipe on diffuusiosuojattu PE-putki, 
joka on KIWA-sertifioitu asennettavaksi saastuneeseen tai 
saasteiden uhkaamaan maaperään.

Hollantilainen KIWA on itsenäinen ja sitoutumaton kansainväli-
sesti hyvin tunnettu ja hyväksytty tutkimusinstituutti ja sertifiointilai-
tos. KIWA on määritellyt vaatimukset, jotka putken tulee täyttää, 
jotta sitä voidaan asentaa juomavesikäyttöön pilaantuneeseen 
maaperään:

•  Määritellyissä raja-arvoissa pysyminen, myös tilanteessa, jossa 
juomavesi ei liiku 24 tuntiin.

•  Putkilinjan käyttöikä vähintään 50 vuotta

Kestävä 
lisäsuojakuori

Erittäin kestävä suojakuori
PEplus-materiaalista

PE100-RC-virtausputki 

Sertifioitu alumiininen suojakerros

KIWA-sertifioitu 
suojakerros

Paineputken standardidimensio

PAS 1075
Tyyppi 3
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Sertifikaatti pitää sisällään jatkuvaa standardin (BRL-K 17101) mu-
kaista seurantaa. Näin varmistetaan luotettava laatutaso pitkän 
ajan kuluessa. HUOM! Yhden kerran tehtyjen testien raportit eivät 
ole sama asia kuin jatkuva seuranta ja sertifikaatti.

KIWAn testien mukaan käytettäessä SLA® Barrier Pipe-putkea juo-
maveden saastumista ei ole odotettavissa edes 50 vuoden jälkeen.

egeplastin SLA® Barrier Pipe on diffuusiosuojattu PE-putki, joka 
on KIWA-sertifioitu asennettavaksi saastuneeseen tai saasteiden 
uhkaamaan maaperään.

Lisäksi SLA® Barrier Pipe on PAS 1075 tyyppi 3 mukaisesti ser-
tifioitu PE100 RC-putki. PAS 1075 tyyppi 3 tarkoittaa, että putki 
soveltuu myös kaivamattomaan asennukseen, koska sillä on erittäin 
vahva suojakuori. 

SLA® Barrier Pipe-putkella on myös suomalainen juomavesihyväk-
syntä, FI-merkki (sisäputkella) sekä Nordic PolyMark (samoin sisä-
putkella) todisteena soveltuvuudesta pohjoisiin vaatimuksiin.

Rajoittamaton sertifikaatti PAS 1075 mukaisesti 
vaihtoehtoisille asennustavoille

Putken korroosiota ja merivettä kestävä alumiinikerros varmistaa 
tuotteen pitkäikäisyyden. Se tarjoaa myös mahdollisuuden putken 
paikantamiseen ja eheyden tarkistamiseen asennuksen jälkeen.
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KIWA sertifikaatti

egeplastin SLA® Barrier Pipe-putkijär-
jestelmä (putki ja liitokset) on testattu 
Hollannissa mainittujen vaatimusten mu-
kaisesti soveltuvaksi asennettavaksi juo-
mavesiputkeksi pilaantuneeseen maape-
rään. Hollantilainen KIWA-instituutti on 
sertifioinut SLA-putkijärjestelmän tähän 
käyttöön jo vuodesta 1995.

Pysyvää ja kestävää suojaa juomavedelle – egeplastin SLA® Barrier Pipe!

Nordic Poly Mark


