
PRODUKTBESKRIVELSE
Polyetylen rør
Leveres i  25 mm med tykkelse 2,3mm. Leveres i ruller på 400m og 600m.

BRUKSOMRÅDE
Canes snøsmelt rør sørger for å holde inngangspartier, 
gårdsplasser,gressmatter,brosteinarealer,trapper,handlegater, innkjøringer til 
garasjeannlegg og lignende fritt for snø og is. 
Dette reduserer risikoen for ulykker samt at det forlenger levetiden til underlaget 
ved at man slipper å påføre skade ved feks. frostspreng eller måking.

EGENSKAPER
Snøsmelt rørene er ikke diffusjonstette, og må derfor ikke kobles direkte i sammenheng med andre 
varmesystemer.Rørene kan legges direkte i asfalt, men det forutsetter at asfalten ikke holder en 
høyere tempratur enn 120 samtidig som man kjører kaldtvann igjennom rørene,og at overtrykket er 
minimum 0,2Mpa. Når rørene legges utendørs bør det være en overdekkning på ca 100mm med en   
C/C på 250mm for å få en så jevn overflate tempratur som mulig. Ved oppbevaring av rørene 
utendørs, må rørene tildekkes slik at de ikke utsettes for direkte sollys.

.

BRUKSANVISNING

Rørsystemet må avluftes grundig før prøvetrykkingen.Sløyfenes leggemønster må dokumenteres 
nøye før de skjules.
Det bør alltid benyttes støttehylser i kobblinger.

Canes snøsmeltrør legges i nøye prosjektert leggemønster. 
Bøyeradiusen på rørene må ikke overstige leverandørens annbefalninger.
Rørene kan festes til underlaget med kramper ,bindtråd eller ved bruk av snøsmelt anker man 
slår ned i bakken . Kan også  legges i leggeskinner .
Det er viktig å dekke til rørene etter at de er lagt ,slik at det ikke oppstår skade på rørene.¨ 
Fyll systemet opp med væske med et indre overtrykk på minimum 0,2MPa ,før det tildekkes.

Sørg for at Canes snøsmeltrør ikke ligger i direkte sollys ved lagring 
En tetthetskontroll av sløyfene må alltid utføres før en innstøping gjennomføres eller asfaltering . 
Det må kontrolleres at ingen lekkasje eller formendringer har oppstått under monteringen.

MERKNADER
Innpakningen i plast  kan forbrennes eller resirkulers som energiavfall. Må ikke brennes i private

 ildsteder. Kapp/Svinn leveres nærmeste miljøstasjon. 

PRODUKTINFORMASJON

Maks driftstrykk: 5 Bar 
Maks kontinuerlig drifts temp.  50°C
Maks kortvarig belastning           70°C

Canes Snøsmelt-rør, 25 x 2,3 mm, 400 og 600 m

Tetthet:                  0,942 g/cm3 ASTM D-792

 Varmeledningsevne 0,41 WK-1 m-1
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