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Uusien Labko-lattiakaivojärjestelmien etuja

•	 Matalampi	asennussyvyys;	

	 lähtöyhde	250	mm	lattiapinnasta

•	 Pienemmän	kannen	ansiosta	kevyempi	

	 ja	helpompi	käsitellä

•	 Lähtö-	ja	tuloyhteessä	öljynkestävä	Fix	lock®	

	 -tiivisteellinen	muhvi

•	 Irrotettava,	helposti	tyhjennettävä	lietesanko

•	 Erittäin	kestävä	kansi:	kuormitusluokka	B125	(15	tn),	

	 toimitetaan	suojapussissa,	joka	estää	roiskeiden	

	 tarttumisen	kanteen	valun	aikana

•	 Kiinnitettävissä	betoniraudoitukseen	asennus-

	 hampaiden	avulla

•	 Työmaalla	avattavissa	oleva	tuloyhdevaraus	

	 mahdollistaa	valumavesien	tai	käsipesualtaan	

	 putkiston	liittämisen	kaivoon

Labko®-lattiakaivoerottimet
Kustannustehokkaat

hiekan ja öljyn erottamiseen

Käyttökohteet

-	 huolto-	ja	korjaamotilat

-	 pysäköintitilat

-	 autotallit

Labko HEK® 40 LK -hiekanerotin

-	 kahdelle	autopaikalle	

-	 D75-tuloyhdeoptio

Labko MiniPEK® 0,2 -hiekan ja öljynerotin

-	 yhdistetty	hiekan-	ja	öljynerotin	

-	 kahdelle	autopaikalle	(40	l	lietetilavuus)

-	 optio	öljyhälyttimelle

Labko HEK® 140 LK -hiekanerotin

-	 7	autopaikalle	

-	 D110-tuloyhdeoptio

  Kustannustehokas varastoida ja kuljettaa

 Uudistettu pienempi ja kevyempi kansi antaa 

 uusia mahdollisuuksia suunnittelijoille

  Nopea asentaa ja asennuksen aikaiset säädöt   

 on helppo tehdä työmaalla 

  Loppukäyttäjälle käyttömukavuutta 

 tuo helposti tyhjennettävä lietesanko ja 

 vakiona oleva hajulukko

Uudet Labko HEK® LK 
-hiekanerottimet ja Labko 
MiniPEK® -öljynerottimet on 
kehitetty suunnittelijoiden 
ja urakoitsijoiden kanssa 
tiiviissä yhteistyössä.

Ratkaisussa on huomioitu koko toimitusketju alkaen 

suunnittelusta, varastoinnista sekä toimituksesta asen-

nukseen, unohtamatta tuotteen helppoa käyttöä.
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Hiekanerotusjärjestelmä, josta on mahdollista rakentaa 

tarvittava kokonaisuus ilman lisäosia. Järjestelmä sisäl-

tää 1 m ja 2 m pituiset moduulit: metrin pituinen yksikkö 

on tilavuudeltaan 150 l ja kahden metrin pituinen 300 l. 

HEK Module -hiekanerotuskanaalin materiaali on kes-

tävää PE-muovia, ja tuote on CE-merkitty. 

Pesu- ja sadevesien keräysjärjestelmä. Lujitemuovista 

valmistetut VEK-vesienkeruukanaalit ovat kuivakaivoja, 

joita voidaan käyttää linjakuivatukseen ulkona ja sisällä. 

Järjestelmä toimitetaan 1-8 m mittaisena kulloisenkin 

kohteen tarpeiden mukaan.

Labko HEK®- ja VEK -kanaalit
Matalat, helposti ja tarkasti asennettavat

hiekan erottamiseen ja vesien keräämiseen

Uuden Labko® VEK -vesienkeruukanaalin etuja

•	Helpompi	asentaa	ja	puhdistaa	matalan	rungon,	

	 tasaisen	pohjan	ja	optimoidun	kaadon	ansiosta

•	Matala	runko	mahdollistaa	monipuoliset	käyttökohteet

•	Kestävä	lujitemuovinen	rakenne

•	Helpompi	käsitellä	uuden	kevyemmän	kansiston	ansiosta

•	Kestävä	C250	(25	tn)	kuumasinkitty	kansi	

	 –		siistimpi	vaihtoehto

•	 EN	1433	-standardin	mukainen,	CE-merkitty

Käyttökohteet

-	 huolto-	ja	korjaamotilat

-	 ajoneuvojen	ja	koneiden	pesupaikat

-	 pysäköintitilat

-	 ajoluiskat	ja	hallien	ovien	edustat

-	 huoltoasemien	mittarikentät

Uusi moduulirakenteinen
Labko HEK® Module 
-hiekanerotuskanaali

Uusi entistä matalampi 
Labko® VEK 
-vesienkeruukanaali

Käyttökohteet

-	 huolto-	ja	korjaamotilat

-	 ajoneuvojen	ja	koneiden	pesupaikat

•	Matalampi	kuin	nykyinen,	silti	sama	tilavuus

•	Helppo	asentaa		-	vakioitu	modulaarinen	rakenne,	

	 jonka	ansiosta	ei	tarvetta	lisäosille

•	 Tasainen	pohja	ja	tartuntaraudat	takaavat	nopeamman	

	 ja	helpomman	asennuksen

•	Helpompi	käsitellä	uuden	kevyemmän	kansiston	

	 ansiosta

•	 Kestävä	C250	(25	tn)	kuumasinkitty	kansi		

	 –	siistimpi	vaihtoehto

•	 Kuljetuksen	kannalta	optimoitu	–	moduulit	asettuvat

	 hyvin	lavalle	ja	valutartunnat	toimitetaan	erikseen	

	 pakattuna,	jolloin	tuote	ei	voi	rikkoutua	kuljetuksen	

	 yhteydessä

•	 Kevyt	mutta	kestävä	PE-muovinen	rakenne

•	 EN	1433	-standardin	mukainen,	CE-merkitty

Uuden Labko HEK® Module 
-hiekanerotuskanaalin etuja
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Hulevesien hallinta | Jätevesien hallinta | Kiinteistöjen lämmitys ja jäähdytys 
Veden ja kaasun jakelu | Kaapelinsuojaus

Wavin-Labko Oy

Visiokatu 1  |  33720 Tampere
Vaihde 020 1285 200  |  Faksi 020 1285 530
www.wavin-labko.fi  |  info@wavin-labko.fi
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