
Rumpuputket



Luotettavat ja mukautuvat ratkaisut ojituksiin, alituksiin 
ja sadevesiviemäröintiin.

Rumpuputkia käytetään salaoja- tai sadevesien ohjaamiseen maan alla.  
Pienimpiä (110 mm) rumpuputkia käytetään kiinteistöjen sadevesien 
ohjaukseen rännikaivolta perusvesikaivolle, sekä tekniseen salaojitukseen 
rakennusten ympärillä. 

110 mm järjestelmään löytyy laaja valikoima erilaisia liitoksia sekä kaivoja, 
joilla tuote saadaan soveltumaan lukuisiin eri käyttöympäristöihin. 
Suurempia rumpuputkia käytetään liittymärumpuina tai avo-ojien jatkeena. 
Rumpuputkia voidaan soveltaa myös muuhun käyttöön esim. salaojan 
tarkastuskaivoksi tai pilarimuotiksi. 

Putket on valmistettu kestävästä polyeteenistä ja niiden rengasjäykkyys-
luokka on käyttökohteesta riippuen SN4 tai SN8. Rumpuputket ovat ns. 
kaksikerros- eli tuplaputkia, joiden ulkopinta on korrukoitu ja sisäpinta sileä. 
Kaksikerrosrakenne mahdollistaa suuremman rengasjäykkyyden ja hyvän 
virtaaman, säilyttäen rumpuputken käsittelyä helpottavan keveyden.

Rumpuputket
ojituksiin ja alituksiin

Tekniset tiedot
Rumpuputket täyttävät standardin SFS 3453 mekaaniset 
vaatimukset sekä RIL 128-2002 laatuvaatimukset.

SN4 -lujuusluokan putket soveltuvat kevyemmin kuormitet-
tuihin kohteisiin kuten, pelloille, yksityisteiden liittymiin sekä 
piha- ja viheralueille.

SN8 lujuusluokan putkia käytetään liikennealueilla, tier-
akentamisessa sekä muissa raskaammin kuormitetuissa 
kohteissa. Lujuusluokan valintaan vaikuttavat kuormitus, 
asennussyvyys sekä maan täyttömateriaali.

Materiaali polyeteeni (HDPE)

Rengasjäykkyys SN4 tai SN8

Ulkopinnan väri musta

SIsäpinnan väri SN8 rumpuputki sininen

SN8 salaojaputki valkoinen

SN4 rumpuputki ja salaojaputki 
musta

Pituudet 6 m, 8 m, 9 m ja 10 m sekä tilauksesta 12 m.



Kokovalikoima
Rumpu- ja tuplasalaojaputkia on saatavana erikokoisina ja 
pituisina käyttötarpeen mukaan.

Sadevesisuppilo

Muhvikulma

Taipuisa muhvikulma ja 
-haara SN8

Salaojan tarkastuskaivo 
yhteillä

Tarkastuskaivon 
pohjaelementti yhteillä

Jatkoholkki

Salaojan 
tarkastuskaivo

MX-Rännikaivo SVK 
300/100-110 mm

Ulko-/sisähalkaisija

110 / 95 mm 

160 / 140 mm

200 / 178 mm

250 / 223 mm

315 / 275 mm

400 / 347 mm

450 / 400 mm

560 / 500 mm

670 / 600 mm

900 / 800 mm

Toimitamme putkikokoja sisähalkaisijaltaan  
aina 1200 mm saakka, kysy lisää!

Pituudet 6 m, 8 m, 9 m ja 10 m sekä tilauksesta 12 m.

Pituudeltaan 6 m putket ovat muhvillisia, muut pituudet 
muhvittomia. 315 mm ja 400 mm SN4 rumpuputkia on 
saatavana myös muhvittomina. 

Valmistamme putkia myös  
kiinteällä muhvilla.

Rumpuputken etuja
 y Kevyt ja helppo käsitellä

 y Suuri rengasjäykkyys ja hyvä 
virtaama

Rumpuputken osat
 » Sadevesisuppilo 315/110 mm
 » MX -Rännikaivo SVK 300/100 -110 mm 
 » Taipuisa muhvikulma 110 SN8
 » Taipuisa kulmayhde 110 mm, tiivisteellä SN8
 » Taipuisa muhvihaara 110 mm SN8
 » Muhvikulmat ja -haarat, supistusyhteet
 » Muovi- ja RST-umpikannet ja -pohjat
 » Pohjaelementti yhteillä 315 mm 
 » Salaojan tarkastuskaivo 315 mm
 » Tiivisterenkaat 
 » Jatkoholkit

Tuplasalaojaputket
Tuplasalaojaputket ovat ympäri tai päältä rei’itettyjä 
tuplaputkia. Ne soveltuvat rakennusten perustusten sekä 
maa- ja peltoalueiden kuivatukseen. Alta reiättömissä 
salaojaputkissa on päällä merkintäraita helpottamaan 
asennusta.

Umpikannet PE ja RST



Jälleenmyyjä:

Rumpuputket
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