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3.2.2	RAUDRIL	PVC
	 DLE	DIN	4262-1,	TYP	C2
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	 ČÁSTEČNĚ	PERFOROVANÉ	A	VÍCEÚČELOVÉ	TRUBKY	
	 RAUDRIL	DLE	DIN	4262-1,	TYP	C2
3.2.2.1	 TECHNICKÁ	INFORMACE

Oblast použití
Trubky RAUDRIL se osvědčily na celém světě v následujících  
oblastech použití: 
- v oblasti dynamické zátěže, např. při stavbě silnic 
- při vysokých překrytích a zatíženích, např. při ukládání stavebního 

odpadu, u hrází, podzemních garáží 
- pokládka a zásyp materiálem s hrubou strukturou,  

např. hrubozrnným štěrkem
- při častém proplachu drenážních potrubí.
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Materiál 
Trubky RAUDRIL jsou vyráběny z RAU-PVC 1100 (tvrdý polyvinylchlo-
rid) dle DIN 4262-1.
 
Pro vodotěsné spojení víceúčelových trubek RAUDRIL dodáváme 
těsnící kroužky z elastomerů s celulární strukturou podle DIN 4060, 
část 1.
 
Tvarovky RAUDRIL jsou sestavovány z RAUDRILu, příp. dalších trub-
kových prvků firmy REHAU (např. AWADUKT PVC). Použité materiály 
mají tytéž materiálové vlastnosti jako materiál trubek.  

Chemická odolnost: 
Trubky a těsnění RAUDRIL jsou odolné proti všem látkám, které se 
běžně vyskytují v půdě a vodě od pH 2 (kyselé) do pH 12 (zásadité). 
Při mimořádném zatížení chemikáliemi a teplotou doporučujeme 
konzultaci s naším odborníkem.  

Požadavky na jakost: 
Trubky RAUDRIL jsou vyráběny podle požadavků DIN 4262-1, typ C2.
Abychom vyhověli interním požadavkům na sortiment, jsou trubky 
pravidelně přezkušovány ve firemní laboratoři dle DIN 4262-1. Kromě 
toho probíhá stálá externí kontrola akreditovaným zkušebním ústavem. 

Přednosti 
Použitý materiál má vysokou chemickou a biologickou odolnost  
stejně jako velmi vysokou odolnost proti oděru. 
Plnostěnné trubky jsou díky masivnímu provedení odolné vůči 
hrubému zásypovému materiálu a zaručují vysokou statickou 
zatížitelnost. Trubky RAUDRIL jsou staticky vypočitatelné  
dle ATV-DVWK - A127. 

V perforovaných oblastech jsou trubky RAUDRIL opatřeny podélným 
rýhováním. Geometrie rýh se sinusovým profilem snižuje rázové napětí 
a vede průkazně k až o 10% vyššímu pohlcování vody ve srovnání  
s hladkou trubkou.  Příčné řezy jsou za účelem optimálního pohlco-
vání vody uloženy napříč. Při standardní šířce řezu 1,2 mm je vstupní 
plocha vody > 50 cm2/m dle DIN 4262-1. 

Díky hladké vnitřní ploše zaručují trubky RAUDRIL vynikající odtokové 
hodnoty. 
Hladká plocha tak zamezuje znečištění a zanesení potrubního vedení.   
Ačkoliv DIN 4262-1 neklade žádné požadavky na trubky ohledně 
proplachu pod vysokým tlakem, mají tyto vlastnosti v praxi rostoucí 
význam.  Trubky RAUDRIL lze proplachovat pod tlakem do 150 bar. 

Vysoká schopnost pohlcovat vodu a vynikající odtokové hodnoty často 
dovolují použití menšího průměru trubek na rozdíl od strukturovaných 
potrubních systémů.  

RAUDRIL poskytuje vysokou technickou spolehlivost a vysoký komfort 
při pokládce.  
Díky stavební délce 5 m a vytvarovaným hrdlům je zaručena jedno-
duchá a rychlá pokládka. Trubky mohou být ručně pokládány  
a vyrovnávány. Díky tunelovitému tvaru je zaručena dobrá dosedací 
plocha a bezpečnost instalace.  Zhutňování podložního materiálu  
v ohybu odpadá.  

Rýhování v oblasti vstupních ploch vody ulehčuje optickou kontrolu 
správné montáže (podélné rýhy = perforovaná oblast

Bohatý sortiment tvarovek završuje nabídku.
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Odtokové hodnoty při částečném plnění

Diagram odtokových hodnot RAUDIL (kb = 0,4 mm, úplné naplnění)

Od
to

k 
l/s

Spád v 0/00

Výhody produktu: 
- tvar profilu typ C2 dle DIN 4262-1
- vysoký odtokový výkon díky hladké vnitřní stěně
- zlepšené pohlcování vody díky podélnému rýhování a napříč 

vytvořeným příčným řezům 
- vysoká bezpečnost instalace díky tunelovitému tvaru
- možnost proplachu pod tlakem až do 150 bar
- vysoká stabilita díky plnostěnnosti
- vysoké bodové zatížení
- staticky vypočitatelné dle ATV A 127
- odolné vůči hrubému zásypovému materiálu 
- komfortní pokládka díky stavební délce 5 m a vyformovaným hrdlům
- bohatý sortiment tvarovek 
- přes 40 let osvědčeno v praxi
- dlouhodobé ekonomické přednosti!

Forma dodávky/Balení 
Trubky RAUDRIL jsou dodávány v dřevěných přepravkách (DP).

DN Obsah/DP Hmotnost/DP
 v mm ca. v kg

100 475 625
160 230 580
200 100 390
250 70 380
355 45 425

Těsnicí kroužky pro víceúčelové trubky RAUDRIL jsou při dodávce 
v dřevěné paletě připevněny na paletu. Tvarovky se podle množství 
dodávají buď volně, nebo v rašlových pytlích. 

Projektování 
Hydraulický výkon: 
Díky homogenní struktuře vnitřní stěny trubek RAUDRIL je stupeň 
drsnosti nezávislý na stupni zaplnění. Trubky RAUDRIL jsou spočítány 
s provozní drsností: 
kb = 0,4 (RAS Ew)
Vypočítané odtokové hodnoty Q (l/S) byly vypočítány na základě tvaru 
profilu, provozní drsnosti kb  = 0,4 mm a teploty vody 10 °C. 

Pokud je třeba provést statický výpočet pro trubky RAUDRIL Rail, 
zašlete nám, prosím, kompletně vyplněný Dotazník objektu, který je 
otištěn v kapitole 3.6.

Dodávaný sortiment: 
Částečně perforované trubky RAUDRIL DN 100 a 160
Standardní šířka řezu 1,2 mm. Perforace: s příčnými zářezy,
4 řady řezů napříč na 220° na temeni trubky.
Vstupní plocha vody > 50 cm2/m.
V uzavřené spodní části se voda odvádí. 

Víceúčelové trubky RAUDRIL DN 200, 250, 355 
Standardní šířka řezu 1,2 mm. Perforace: příčně perforované, 3 řady 
řezů napříč na 107° temene trubky. Vstupní plocha vody > 50 cm2 /m. 
Víceúčelová trubka je vodotěsně spojena těsnícím kroužkem kruho-
vitého průřezu v nerýhované části a je použita místo kombinovaných 
potrubí. Neperforovaný průřez slouží k bezpečnému odvodu vody. 

Sortiment tvarovek:
Standardní tvarovky DN 100 - 355, plnostěnné a neperforované. 
Tvarovky RAUDRIL od DN 200 kruhového průřezu.

Respektujte naše pokyny k dopravě a pokládce.

V kapitole 3.6 dále dotazník objektu pro statický výpočet.
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	 RAUDRIL
3.2.2.2	 SORTIMENT	TRUBEK	

Částečně perforovaná trubka RAUDRIL s vyformovaným hrdlem  
dle DIN 4262-1, Typ C2
Materiál:   PVC-U
Barva:   modrá
Stavební délka:  5 m
Šířka řezu:   1,2 mm

DN Číslo zboží Výška Šířka Šířka paty Průřez Tloušťka stěny Tloušťka stěny Obsah
hladká rýhovaná palety
oblast oblast

h* (ca.) b* (ca.) a s1 s2
mm mm (ca.) mm (ca.) cm2 (ca.) mm (ca.) mm m

100 150005-001 110 110 60  88 2,0 3,0 475
160 150015-001 157 159 90 187 2,6 3,6 230

* Tolerance dle DIN 4262-1

Víceúčelová trubka RAUDRIL s vyformovaným hrdlem a těsnícím 
kroužkem 
dle DIN 4262-1, Typ C2
Materiál:  PVC-U
Barva:  modrá
Stavební délka: 5 m
Šířka řezu:  1,2 mm 

DN Číslo zboží Výška Šířka Šířka paty Průřez Tloušťka stěny Tloušťka stěny Obsah
hladká rýhovaná palety
oblast oblast

h* (ca.) b* (ca.) a s1 s2
mm mm (ca.) mm (ca.) cm2 (ca.) mm (ca.) mm m

200 150025-001 199 197,5 115 296 3,6 4,6 100
250 150035-001 259 258 149 507 4,0 5,0  70
355 150045-001 352 352 206 945 5,5 6,5  45

* Tolerance dle DIN 4262-1

Programy šachet:

Drenážní šachtaRAUPLEN šachta
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	 RAUDRIL
3.2.2.3	 SORTIMENT	TVAROVEK	

RAUDRIL dvojité hrdlo
oboustranné hrdlo RAUDRIL 
od DN 200 s těsnícím kroužkem

RAUDRIL přesuvka 
oboustranné hrdlo
s těsnícím kroužkem 

RAUDRIL jednoduchá odbočka 45° levá
(ve směru toku)
přítok opatřen hrdlem 
do DN 160 - průchod oboustranně opatřen hrdlem 
od DN 200 -  průchod jednostranně opatřen hrdlem,  

s těsnícím kroužkem

DN Číslo zboží L (ca.) mm S/A*
100 149970-010 140 S
160 149980-010 150 S
200 149762-001 350 S
250 148601-001 350 S
355 149541-001 350 S

DN Číslo zboží L (ca.) mm S/A*
200 149743-001 250 S
250 149753-001 250 S
355 149763-001 250 A

DN Číslo zboží L1 (ca.) mm L2 (ca.) mm S/A*
100/100 148902-010 175 150 S
160/160 148912-010 265 187 S
200/160 148083-003 500 275 S
250/160 149411-002 500 320 S
355/160 148382-002 500 385 A

*S = Standard / A = mimo standard
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RAUDRIL jednoduchá odbočka 45° pravá 
(ve směru toku) 
přítok opatřen hrdlem  
do DN 160 - průchod oboustranně opatřen hrdlem   
od DN 200 -  průchod jednostranně opatřen hrdlem,  

s těsnícím kroužkem

DN Číslo zboží L1 (ca.) mm L2 (ca.) mm S/A*
100/100 149311-010 175 150 S
160/160 148882-010 265 187 S
200/160 148113-003 500 275 S
250/160 149401-002 500 320 S
355/160 148372-002 500 385 A

RAUDRIL jednoduchá odbočka 87° 
průchod a odbočka opatřen hrdlem  

RAUDRIL uzávěrová zátka
pro hrdla a konce trubek RAUDRIL 

DN Číslo zboží. L1 (ca.) mm L2 (ca.) mm S/A*
100/100 148541-015 230  65 S
160/160 148861-010 248 100 S

DN Číslo zboží L1 (ca.) mm L2 (ca.) mm S/A*
100 148674-003 50 S
160 148684-002 50 S
200 149393-004 25 S
250 149463-004 25 A
355 149423-002 25 A

RAUDRIL vyúsťovací kus  
s protižabí klapkou, jednostranně opatřen hrdlem

DN Číslo zboží L (ca.) mm S/A*
100 148561-005 956 S
160 149231-001 960 S

*S = Standard / A = mimo standard
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RAUDRIL šachtové pouzdro 
popískované, s hrdlem a těsnícícm kroužkem

RAUDRIL kolena
oboustranně opatřeno hrdlem  
od DN 200 s těsnícími krožky
od DN 200 se segmentovým kolenem  

DN Číslo zboží L (ca.) mm S/A*
200 149623-002 175 A
250 149483-001 175 A
355 149493-001 175 A

Koleno DN Číslo zboží B (ca.) mm Z1/Z2 mm S/A*
15° 100 148230-010 -  8/14 S

160 148240-010 - 12/19 S
30° 100 149321-010 - 17/22 S

160 148562-010 - 24/31 S
200 148163-001 -  200 A
250 148452-001 -  208 A
355 149232-001 -  240 A

45° 100 149471-010 - 26/31 S
160 148582-010 - 36/43 S
200 148173-001 -  213 A
250 149242-001 -  228 A
355 149252-001 -  266 A

87° 100 148781-010 - 59/65 S
160 148851-010 - 83/90 S
200 148183-001 178  213 A
250 149262-001 205  228 A
355 149272-001 260  266 A

RAUDRIL přechodka
oboustranně opatřená hrdlem   
od DN 200 s těsnícími krožky

DN Číslo zboží L (ca.) mm S/A*
100/160 149451-002 202 S
160/200 148193-002 345 A
200/250 149134-001 A
250/355 149482-001 445 A

*S = Standard / A = mimo standard
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RAUDRIL přechodka
hrdlo RAUDRIL/ konec trubky KG  
(hrdlo KG nasazovací) 
od DN 200 s těsnícími kroužky

DN Číslo zboží L (ca.) mm S/A*
100/110 149611-010 165 S
160/160 149561-010 205 S
200/200 149942-010 335 A
250/250 149801-001 410 A
355/400 149512-002 430 A

RAUDRIL přechodka
hrdlo RAUDRIL / hrdlo KG s KG-těsnícím kroužkem
od DN 200 RAUDRIL těsnící kroužek 
(konec trubky KG-nasazovací)

RAUDRIL přechodka
RAUDRIL konec trubky/RAUDRIL hrdlo

DN Číslo zboží L (ca.) mm S/A*
100/110 149621-003 160 S
160/160 149641-003 200 S
200/200 148213-001 335 A
250/250 149811-003 425 A
355/400 149462-002 445 A

DN Číslo zboží L (ca.) mm S/A*
160/100 148614-010 160 S
200/100 148225-001 150 A
200/160 148215-001 160 A
250/100 148205-001 150 A
250/160 148195-001 160 A
250/200 148185-001 180 A

Zobrazení se může lišit od skutečného provedení.

*S = Standard / A = mimo standard
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RAUDRIL přechodka
RAUDRIL konec trubky/ hrdlo KG 
(konec trubky KG-násuvný)

RAUDRIL kroužek
těsnící kroužek kruhového průřezu
pro RAUDRIL hrdlo 

RAUDRIL těsnící kroužek
Při dodávkách v dřevěných paletách jsou těsnicí kroužky připevněny 
na paletu. U jednotlivých trubek jsou těsnicí kroužky volně přiloženy. 
Tvarovky RAUDRIL 

DN Číslo zboží L (ca.) mm S/A*
100/110 148594-004 150 S
160/110 148624-003 160 S
160/160 148604-002 200 S

DN Číslo zboží d (ca.) mm S/A*
200 149752-002 9,00 S
250 149881-002 9,00 S
355 149891-001 9,00 S

Zobrazení se může lišit od skutečného provedení.

Podle množství jsou dodávány volně nebo v pytlích. 

*S = Standard / A = mimo standard
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Vstupní kontrola materiálu 
Trubky, tvarovky a těsnící prvky  RAUDRIL PVC A RAUDRIL PP se 
musí při dodávce zkontrolovat, zda nejsou poškozené a zda jsou kom-
pletní. Dále je třeba zjistit, zda odpovídají požadavkům objednavatele. 
Poškozené díly se nesmí použít k montáži a musí se zaslat zpět 
k dodavateli. Do dodacího listu se musí zapsat příslušná poznámka. 
Příjemce potvrdí dodávku čitelným podpisem. 

Vykládka auta 
Při vykládce pomocí bagru nebo jeřábu je nutno používat ke složení 
trubek/dřevěných palet zvedací popruhy (např. textilní popruhy). Lana, 
řetězy nebo podobné prostředky jsou nepřípustné. Je nutno vyloučit 
vyklopení, shazování, pád nebo vzájemné nárazy trubek/dřevěných palet 
nebo tvarovek. Zvedací popruhy u dřevěných palet se upevní pod vnější 
dřevěný rám a jejich pohyb řídí pracovník ručně.   
Posouvání trubek/dřevěných palet na vozidle pomocí sochoru nebo tyčí 
je nepřípustné. Při teplotách během vykládky pod 0°C je nutno u trubek 
a tvarovek z PVC postupovat s obzvláštní opatrností. Při vykládání 
pomocí vysokozdvižného vozíku postavte dřevěné palety napříč na vidle, 
přitom je třeba dbát na co největší rozestup vidlí. 

Skladování na staveništi 
Skladovací plochy pro trubky v dřevěných paletách musí být rovné. 
Podklad této plochy musí mít dostatečnou pevnost, aby se trubky 
s balením nepropadaly. Je nutno zabránit bodovému zatížení. Při 
delším skladování venku je nutno chránit trubky a tvarovky před 
přímým slunečním zářením. Ochranu je nutno zajistit tak,  
aby nedocházelo k akumulaci tepla. 
Neskladujte výrobky déle než 1 rok. Skladovací výška volných trubek 
nesmí překročit 1 m.  Skladujte trubky tak, aby hrdla ležela volně.  
Ze stran zajistěte trubky proti skutálení. Pokud jsou trubky 
v dřevěných paletách, mohou být na sobě skladovány až 2 palety.  
Při skladování na sobě dbejte na to, aby palety stály „dřevem 
na dřevě“. 

Přeprava k výkopu potrubí 
Pro přepravu jednotlivých trubek RAUDRIL PVC (všechny světlosti), 
trubek RAUDRIL Rail PP (včetně DN 200) a tvarovek nejsou vzhledem 
k nízké vlastní hmotnosti nutná žádná speciální zvedací zařízení.   
U trubek RAUDRIL Rail PP od DN 250 používejte odpovídající vhodné 
pomocné prostředky (např. široké textilní popruhy) se zvedacím 
zařízením. Zvedací zařízení ani zavěšení nesmějí způsobovat žádná 
nebezpečí, při kterých by mohlo dojít k poškození částí potrubí. 
Nepoužívejte háky, řetězy nebo jiné pomocné prostředky, které by 
mohly způsobovat svými ostrými hranami nebo nárazy nežádoucí 
zatížení. Respektujte příslušné bezpečnostní předpisy.

Výkop a zhutnění 
Z bezpečnostních důvodů musí výkop odpovídat minimálně 
požadavkům DIN 1610. Výkop pro potrubí musí být až do ukončení 
zemních prací odvodněný. Na dně příkopu je třeba v místě hrdla 
vytvořit malé zahloubení, aby hrdlo neleželo na zhutněném dně a aby 
přitom nedocházelo k bodovému zatížení.  

Lože potrubí 
Po výkopu je třeba odstranit ze dna příkopu kameny (frakce nad 
40 mm nebo výčnělky s ostrými hranami nejsou přípustné) nebo 
jiné nerovnosti. Lože pro potrubí musí být tvořeno minimálně 10 cm 
zhutnitelným zemním materiálem bez kamenů, který se musí zhutnit 
dle specifikace. 
Pokud je v příkopu nedostatečná filtrační stabilita vůči zemině která 
má být odvodněna, instalujte odpovídající geotextilii.  

Pokládka trubek RAUDRIL-PVC/RAUDRIL Rail PP 
1) Kontrola materiálu 
Před pokládkou zkontrolujte trubky a tvarovky, zda nejsou poškozené. 
Poškozené trubky nebo tvarovky se nesmí používat.

2) Pokládka 
- Trubky RAUDRIL PVC se nesmí pokládat při teplotách pod 0°C.  

Při teplotách pod +8°C je nutno při pokládce trubek RAUDRIL PVC 
a RAUDRIL Rail PP postupovat opatrně. 

- Trubky a tvarovky se musí zaměřit podle spádu a směru a položit 
podle projektu. Změny směru se smějí provádět pouze pomocí tvaro-
vek nebo šachet. Je nutné zabránit ohybům v hrdlech. 

- Před pokládkou je nutno očistit konec trubky. Trubky se ukládají 
hrdlem ve směru průtoku vody.  

- Trubky RAUDRIL PVC DN 100 a 160 se spojují jednoduchým za-
sunutím konce trubky do hrdla bez těsnicích kroužků.  
U trubek RAUDRIL PVC DN 200 až včetně DN 355 se spojení 
provádí těsnícím kroužkem kruhového průměru. Těsnící kroužek se 
navlékne na konec trubky RAUDRIL PVC (vzdálenost od konce trub-
ky cca 2 cm). Přitom je třeba dbát na to, aby plocha, kde se dotýká 
těsnící kroužek a konec trubky, byla suchá. Maziva, oleje nebo tuky 
se u trubek RAUDRIL PVC nesmí používat. Konec trubky se zasune 
do hrdla až na doraz.

- Trubky RAUDRIL Rail PP se spojují jednoduchým zasunutím konce 
trubky do hrdla s profilovaným břitovým těsnicím kroužkem, který 
je vložený již z výroby.  Pro toto nasunovací spojení použijte mazivo 
REHAU. V žádném případě se nesmí používat oleje nebo tuky. 

- Sestavení trubek ve směru os musí být centrické a lze je provádět 
buď ručně, nebo pomocí páky. Aby se trubky při zasouvání 
nepoškodily, podkládejte při použití páky dřevěný hranol.

3.6.1	 NÁVODY	K PŘEPRAVĚ	A POKLÁDCE
3.6.1.1	 TRUBKY	RAUDRIL	PVC	A		RAUDRIL	RAIL	PP
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- Trubky RAUDRIL PVC se pokládají tak, aby vodorovné dno trubky 
dosedalo plošně.  

- U víceúčelových a částečně perforovaných trubek RAUDRIL Rail PP 
je při pokládce třeba dbát na to, aby označení vrcholu bylo nahoře. 
Jako označení vrcholu slouží nápis s označením trubek.

3) Vytvoření potřebných délek
Trubky lze zkrátit jednoduchým přiříznutím (pravoúhlý řez k ose trubky) 
na potřebnou délku pilkou s jemnými zuby, trubkořezem nebo odpoví-
dajícím řezným kotoučem vhodným pro tento materiál. Otřepy  
a nerovnosti na dělicích plochách odstraňte škrabákem, pilníkem nebo 
nožem. Konce trubek RAUDRIL Rail PP opatřete zkosením. 

Zhotovení dna vsakovacího prostoru 
Pro zhotovení dna vsakovacího prostoru [zemina od dna příkopu (trub-
ky) až k začátku příčných řezů] se trubka uloží až ke spodní straně 
nejníže položené řady řezů do zhutnitelné zeminy s vysokým podílem 
jemnozrnného materiálu (kf ≤ 10-6 m/s), přednostně např. materiál 
ochranné vrstvy (zemina PSS) při maximální frakci 32 mm. 
Při zhotovení dna vsakovacího prostoru neprovádějte zhutnění zeminy 
po stranách strojním zařízením. Při zhutňování po vrstvách dbejte  
na to, aby trubka nebyla poškozena ručním zhutňovacím přístrojem. 
Je nutno dosáhnout předepsaného stupně zhutnění. 
U trubek s kruhovým průřezem je třeba dbát na optimální „klínové 
zhutnění“. Povrch dna vsakovacího prostoru musí vykazovat sklon  
k trubce cca 1:3.
Není přípustné částečné uložení nebo přímá pokládka trubek  
na beton!

Výplň a zhutnění zóny potrubí
Uložení filtračního materiálu do zóny potrubí se smí provádět pouze 
po vrstvách. Zásadně není přípustné vyklápění materiálu z horní hrany 
příkopu. Výška pádu zeminy, která se ukládá, nesmí překročit 1,0 m 
nad vrcholem trubky. 
Doporučujeme, aby se zásypová zemina až do výšky 30 cm nad 
vrcholem trubky ukládala lžící bagru. Přitom je nutné dbát na to,  
aby se lžíce bagru nedotkla trubky. Zhutnění krytu přímo nad trubkou 
až do výšky 30 cm překrytí by se mělo provádět ručně.  Aby nedošlo  
k poškození trubky, zhutňovací zařízení se nesmí dotknout trubky.
Zhutňování filtračního materiálu se musí provádět po vrstvách.  
Výztuž je nutno odstraňovat postupně. 
Filtrační materiál se smí skládat pouze z nesoudržných půd půdní sku-
piny G1 (podle ATV-DVWK-A127 = GW, GE, GI, SE, SW, SI). V případě 
drceného materiálu nesmí překročit největší frakce 16 mm  
a u oválného materiálu 32 mm. 
Stupeň zhutnění by měl být minimálně 95 % Dpr.

Výplň příkopu potrubí
Výplň příkopu potrubí se provádí podle EN 1610. Zasypávání  
a zhutnění se musí provádět po vrstvách.
Od 0,3 do 1,0 m překrytí se smějí používat pouze lehké zhutňovací 
přístroje. Poté lze používat střední zhutňovací přístroje. Je nutno 
vyloučit přetížení potrubního systému. Výztuž je nutno vytahovat  
po vrstvách. 

Inspekce a čištění položeného potrubí
Doporučujeme provést kontrolu potrubí před uvedením do provozu 
ohledně jeho neporušenosti a volnosti průtoku pomocí průjezdu ba-
revné rotační kamery. Před průjezdem kamery doporučujeme vyčistit 
potrubí proplachem pod vysokým tlakem. 
Trubky RAUDRIL PVC se smějí čistit proplachováním pod tlakem  
150 bar, trubky RAUDRIL Rail PP proplachováním pod tlakem  
320 bar. Nárazové namáhání u trubek RAUDRIL PVC není přípustné.  
Při použití řetězové čisticí hlavy se musí používat pouze „kulaté“ 
řetězy. Je nutné dbát na sladění délky řetězu s průměrem trubky.
Při výběru čisticího nebo kontrolního systému se musí zohlednit 
náležité minimální průměry. 

Statické výpočty
Na přání se provede ověřitelný statický výpočet podle Věstníku svazu 
Abwassertechnische Vereinigung (ATV-DVWK-A 127). Za tímto 
účelem vyplňte kompletně Dotazník REHAU pro daný objekt a zašlete 
ho příslušnému prodejci firmy REHAU.


