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WYP  DU  W NE W NIEMCZECH
 T   W NE N  C ŁYM ŚWIECIE!

.     5555     555 projektujemy, produkujemy i sprzedajemy nasze produkty i rozwiązania 

  uszczelniające z naszej siedziby w Rhede / Nadrenia Północna-Westfalia.

.  Jesteśmy  55  55  555  z ponad stu pracownikami zaangażowanych w tworzenie 

  coraz to lepszej marki produktów      ®!

.  Z naszymi partnerami handlowymi jesteśmy obecni w wielu krajach na całym świecie!

.  Dostarczamy produkt już do następujących krajów:

· AUSTRALIA

· BELGIA

· BOŚNIA

· BUŁGARIA

· BIAŁORUŚ

· CYPR

· · DANIA

· NIEMCY

· ESTONIA

· FINLANDIA

· FRANCJA

· GRECJA

· WIELKA BRYTANIA

· IRLANDIA

· ISLANDIA

· WŁOCHY

· KANADA

· CHORWACJA

· · LUKSEMBURG

· MADAGASKAR

· HOLANDIA

· NORWEGIA

· AUSTRIA

· P L   

· RUMUNIA

· ROSJA

· SZWAJCARIA

· SZWECJA

· SŁOWACJA

· SŁOWENIA

· HISZ· HISZPANIA

· REPUBLIKA CZESKA

· UKRAINA

· WĘGRY

· USA

· WIETNAM



W 2021 roku spoglądamy wstecz na 40 lat KRASO®: 40 lat doświadczenia, które wpływa na rozwój naszych 
produktów i dzięki którym opracowujemy co raz to nowsze rozwiązania uszczelniające na przyszłość! 

Te nowe rozwiązania prezentujemy w nowym wydaniu naszego katalogu. Mamy jako pierwsi  na świecie rozwiązanie, 
które sprawia, że   montaż naszych wkładów uszczelniających jest niezwykle łatwe. Dzięki nakrętce kontrolującej 
moment obrotowy KRASO® DKM montaż wkładów uszczelniających KRASO® przebiega całkowicie bez użycia klucza 
dynamometrycznego. Odpowiedni moment obrotowy jest już określony przez nakrętkę DKM, a tym samym mamy 
pełną kontrolę nad odpowiednim montażem wkładów. Sygnał dźwiękowy i wyczuwalny wskazuje, kiedy osiągnięto 
optymalny moment obrotowy - nadmierne dokręcenie lub „przekręcenie” jest niemożliwe. Nakrętkę KRASO® DKM 
można zwolnić i ponownie dokręcić odpowiednim momentem. Produkt ten znajduje się w następujących produktach: 
wszystkie standardowe wkłady uszczelniające KRASO®, większość specjalnych wkładów uszczelniających,  
w kołnierzach dociskowych, przepuście dachowym typu „łabędzia szyja” oraz w systemowych przyłączach ściennych 
dla budynków podpiwniczonych. 

Dzięki systemowym przyłączom do budynku KRASO® dla budynków podpiwniczonych znajdziecie Państwo jeszcze 
w tym katalogu dwa nowe produkty, które uzupełniają kategorię systemowych przyłączy do budynku mieszkalnego: 
Systemowe podłogowe przyłącze do budynku niepodpiwniczonego KRASO® jako wielobranżowe przyłącze do 
domu dla mediów: gaz, woda, prąd i instalacje teletechniczne oraz Systemowe ścienne przyłącze do budynku 
KRASO® - NFE jako wielobranżowe przyłącze do domu dla mediów: ogrzewania z sieci lokalnej, miejskiej lub źródeł 
geotermalnych oraz wody, prądu i instalacji teletechnicznych. Bez względu na to, czy posiadacie Państwo budynek  
z piwnicą, czy bez – posiadamy w naszej ofercie odpowiednie systemowe  rozwiązania przyłączeniowe dla prostego 
 i szczelnego doprowadzenia mediów do budynku! 

Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na nową pokrywę systemową do przepustów kablowych KRASO® KDS 
150 - technologia termokurczliwa, sprawia, że   nasz system doprowadzenia kabli KRASO® KDS 150 jest jeszcze 
bardziej elastyczny. Adapter systemowy do naszego uszczelnienia dostarczany z nakrętką złączkową  
i zabezpieczeniem przed przekręceniem oraz opcjonalnie z jednym, trzema lub siedmioma gniazdami, dzięki rurą 
instalacyjnym, które wchodzą w zakres dostawy, łatwo i szczelnie można wprowadzić do budynku wszystkie media. 

Wraz z nowościami, które zaprezentowaliśmy Państwu w tym katalogu jak np. rozwiązania dla izolacji 
powierzchniowych do betonu lanego - znacząco poszerzyliśmy i uściślili asortyment produktów KRASO®, dzięki czemu 
możemy zaoferować proste i szczelne rozwiązanie dla niemal każdego obszaru hydroizolacji budynków. Cieszymy się, 
że możemy ponownie zaprezentować Państwu te rozwiązania w nowym katalogu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i będziemy Was wspierać na każdym etapie budowy.

Czekamy na Państwa zapytania !

Drodzy Klienci,  
Drodzy Handlowcy!

Jürgen Krasemann sen.

Geschäftsführender
Gesellschafter

Jürgen Krasemann jun.

Geschäftsführender
Gesellschafter

Dennis Krasemann

Geschäftsführender
Gesellschafter

Christoph Bölting

Prokurist
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Rozwiązania uszczelniające  
KRASO® dla instalatorów

+ Hydraulika, ogrzewanie, klimatyzacja - KRASO® oferuje liczne rozwiązania dla branży instalacyjnej:
 przyłącza do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych lub sieci ciepłowniczych lokalnych  
 oraz  dalekosiężnych.
 Skuteczne uszczelnienie przed napierającą wodą i gazami, takimi jak radioaktywny radon!

+ Niezależnie od tego, czy jest to nowa budowa, czy remont obiektu - nasze rozwiązania uszczelniające mogą  
 być stosowane na różne sposoby i dostarczone w krótkim czasie. 
 Krótkie terminy dostaw pozwalają dostosować produkt do każdej sytuacji na budowie jako produkt na zamówienie!

Rozwiązania uszczelniające  
KRASO® do instalacji elektrycznej

+ Niezależnie od tego, czy mamy na uwadze przyłącze elektryczne, światłowodowe, telefoniczne, system  
 fotowoltaiczny na dachu lub stacja ładująca pojazdy - dzięki rozwiązaniom uszczelniającym KRASO®  
 budynki można bezpiecznie połączyć z instalacją!

+ Projekt miejskiej infrastruktury energetycznej, fabryka e-samochodów, szpitale lub budynek mieszkalny –
 Oferujemy odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji – proste i szczelne! 
 

Wkłady uszczelniające

Systemy przyłączy  
domowych

Wkłady uszczelniające

Przepusty rurowe

Przepusty kablowe

Systemy przyłączy  
domowych
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Katalog produktów KRASO®

Spis treści

Wkłady uszczelniające KRASO®

Typ uniwersalny DD (str. 11 ) + Typ ED/DD/VD (str. 13 ) + Typ M (str. 14 ) + Typ SD (str. 15 ) + Typ GR
(str. 16 ) + Typ TD-X (str. 17) + Typ FKF (str. 20) + Typ KFP (str. 23) + Typ MFP (str. 26) + Typ FL (str. 27)
+ Rury osłonowe (str. 31)

Systemy przyłączy domowych KRASO®  
Systemowe przyłącze podłogowe BKP-90 (str. 34) + Systemowe przyłącze ścienne BKP (str. 44)  
+ Systemowe przyłącze ścienne BKP-NFE (str. 47) + Systemowe przyłącze dla instalacji grzewczej (str. 49)

Przepusty kablowe KRASO®

Przepusty kablowe KDS (str. 52) + Systemy przyłączy do budynków KDS 150 (str. 56)  
+ Przepusty typu „łabędzia szyja” (str. 62) + Wymienne wkłady uszczelniające (str. 64)

Przepusty rurowe KRASO®

Typ BDF (str. 66) + Lej uniwersalny (str. 69) + Typ B (str. 70) + Typ uniwersalny (str. 72)
+ Typ FR (str. 73) + Typ B/SF 4 (str. 74) + Typ DFW (str. 77) + Odpływy (str. 81) + Rury
kołnierzowe (str. 90) + Rury osłonowe (str. 93) 

Rozwiązania dla izolacji do betonu lanego (FBV) KRASO®

Przepust podłogowy Typ FBV-BDF (str. 98) + Przepust ścienny Typ FBV-FR (str. 100)  
+ Rura osłonowa Typ FBV-FE (str. 101) + Przepust kablowy FBV-KDS (str. 102)  
+ System rozwiązań FBV (str. 103)

Zbiorcze studzienki odwadniające KRASO®

Zbiorcze studzienki odwadniające – betonowe (str. 106) + Zbiorcza studzienka
odwadniająca typ Q (str. 107) + Studzienka rewizyjna – betonowa (str. 111)
+ Studzienka zabezpieczająca przed cofaniem typ Q (str. 111) + Pokrywy (str. 108)
+ Studzienka zbiorcza typ Q - fekalia (str. 111) + Rozwiązania specjalne (str. 112)  
+ Zbiorcza studzienka odwadniająca Poly 400 (str. 115) + Akcesoria (str. 118)

Rozwiązania specjalne KRASO®
+ Stal nierdzewna (str.124) + Tworzywo sztuczne (str.126) + Beton (str.128) 

Dane dotyczące wymiarów i mas bez gwarancji • Możliwe odchylenia w zakresie kolorów przedstawionego i dostarczonego produktu • Zastrzega się 
możliwość dokonania zmian technicznych • Wszystkie prawa do rysunków i konstrukcji są własnością KRASO® GmbH & Co. KG. • Kopiowanie  
i rozpowszechnianie rysunków oraz ich wykorzystywanie w innych celach wymaga naszej pisemnej zgody.
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+ Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w technologii uszczelnień, tysiącom zadowolonych klientów  
 i z sukcesem uszczelnionym konstrukcją, wiemy co jest ważne: prosto i szczelnie! Wierni tej filozofii wiemy  
 jak to się robi: nasze produkty muszą być łatwe w użyciu i montażu jak też niezawodnie uszczelniać. 

+ Oferujemy kompletną, skoordynowaną gamę produktów do uszczelniania budowli narażonych na działanie  
 wody – spełniające wysokie wymagania w zakresie konstrukcji, doborze materiału i produkcji!

+ Jakość naszych produktów jest regularnie potwierdzana poprzez testy przeprowadzane przez niezależne instytuty!  
 Przetestowane w laboratorium i sprawdzone na budowie - z produktami KRASO® zawsze jesteś  
 po bezpiecznej stronie.

W naszych przepustach ściennym i podłogowych stosujemy czterożebrową uszczelkę KRASO®, która 
niezawodnie chroni przed wodą pod ciśnieniem: Instytut Badań Materiałowych potwierdza wodoszczelność 
naszych produktów do 10 barów! Dzięki swojej budowie czterożebrowe uszczelnienie KRASO® mechanicznie 
łączy się z betonem, a termiczne połączenie z rurą o litej ściance eliminuje przedostanie się wody pod 
ciśnieniem. 

Niezależnie od tego, czy to: zbiorcze studzienki odwadniające KRASO® wykonane z betonu, rury 
kołnierzowe, kołnierze zaciskowe czy wkłady uszczelniające: wszystkie rozwiazania gwarantują niezawodną 
ochronę przed wodą pod ciśnieniem dzięki konstrukcji, materiałowi i obróbce. Wszystkie te produkty 
zostały przetestowane pod kątem wodoszczelności przez niezależne Instytuty Badań Materiałowych 
i zapewniają ochronę przed wodą pod ciśnieniem do 10 barów!

Wkłady uszczelniające KRASO® zabezpieczają nie tylko przed ciśnieniem hydrostatycznym, ale są również 
gazo- i zapachoszczelne, a tym samym są pełnowartościowe w rozumieniu Instrukcji Technicznej  
w zakresie zachowania czystości powietrza! Dzięki pomyślnemu testowi w Instytucie Badań Materiałowych 
nasze wkłady uszczelniające spełniają wymagania administracyjne Federalnej ustawy o ochronie przed 
zanieczyszczeniami: „Instrukcje techniczne dotyczące utrzymania czystości powietrza”.

Radon (Rn) jest radioaktywnym gazem szlachetnym, który występuje w podłożach skalnych i wraz  
z powietrzem dostaje się przez nieszczelności do pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu terenu. 
Radon jest drugą najczęstszą przyczyną raka płuc. Przepusty rurowe z cz uszczelką czterożebrową 
KRASO® oraz wkłady uszczelniające KRASO® są gazoszczelne i gwarantują niezawodną ochronę przed 
radonem.

Centrum badawcze Niemieckiego Związku Branży Gazowej i Wodnej przy Instytucie Engler-Bunte Instytutu 
Technologicznego w Karlsruhe zbadało wkłady uszczelniające KRASO® w zakresie zgodności z normą DIN 
EN 13611 (punkt 7.2) i potwierdziło ich gazoszczelność. Dzięki temu nasze wkłady uszczelniające spełniają 
ważne kryterium Niemieckiego Związku Branży Gazowej i Wodnej. 

System przyłączy domowych KRASO® dla budynków mieszkalnych posiada dopuszczenie Niemieckiego 
Związku do Spraw Gazu i Wody zgodnie z DVGW VP 601 jako przyłącze domowe do gazu i wody, a tym 
samym spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej instalacji gazo- i wodoszczelnych.

Klasa odporności ogniowej podaje klasyfikację materiałów i elementów budowlanych zgodnie z normą 
DIN wg ich odporności ogniowej. Składa się z litery kodu „F” i podanego w minutach okresu zachowania 
swoich właściwości pod wpływem działania ognia. Klasa odporności ogniowej F 180 oznacza zachowanie 
właściwości przez 180 minut, czyli jest to element budowlany o „najwyższej ognioodporności na ogień”.

Dzięki badaniom prowadzonym przez jednostki badawcze posiadające akredytacje nadzoru budowlanego 
taśmy uszczelniające KRASO® oraz KRASO® Duo-Fix 150 „plus”, otrzymały certyfikat Niemieckiego 
Instytutu Techniki Budowlanej. Ogólne Świadectwo Kontroli Nadzoru Budowlanego potwierdza użyteczność 
zgodnie z wymaganiami rynku niemieckiego.

Produkty z nakrętką kontrolującą moment obrotowy KRASO® DKM mogą być stosowane bez użycia klucza 
dynamometrycznego. Nakrętka KRASO® DKM określa właściwy moment obrotowy i sprawia, że montaż jest 
niezwykle łatwy i pozwala uniknąć błędów oraz przecieków.

Testowany w laboratorium – 
sprawdzony na budowie
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Produkty KRASO® 
Od ponad 40 lat...

+ W 1981 roku pojęcie „start-up” było tu jeszcze zupełnie nieznane. Ale to właśnie ten duch kształtuje naszą 
 firmę do dziś: Przekonujący pomysł i chęć jego realizacji. Związani z wartościami firmy rodzinnej i westfalską 
  wytrwałością jesteśmy pełni energii i wiary w przyszłość.

+ Nasze produkty charakteryzują się wiedzą i doświadczeniem powiązaniem z praktyką budowlaną  
 i innowacyjnymi rozwiązaniami. Skorzystaj z naszego ponad 40-letniego doświadczenia!

Filmy montażowe KRASO®: 
To jest takie proste!

+ Prosty montaż pozwala uniknąć błędów instalacyjnych, które w innym przypadku  
 mogą być kosztowne. Produkty KRASO® są nie tylko szczelne, ale również łatwe  
 w montażu. Filmy montażowe KRASO® pokazują, jakie to proste! 

+ Wystarczy zeskanować kod QR i obejrzeć film z instrukcją montażu:  
 np: Kołnierza foliowego z izolacją KRASO®  typ FKF - dzielony!

Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO®                                                                                                                                           
 Typ FKF - dzielony 
 Film z instrukcją montażu 
 (proszę zeskanować kod QR!)
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Nakrętka kontrolująca moment dokręcania
KRASO® DKM
Automatyczna regulacja momentu dokręcania bez klucza 
dynamometrycznego!

Montaż nigdy nie był taki łatwy! Produkty KRASO® odznaczające się konkretnym momentem 
dokręcania będą odtąd wyposażane w techniczną nowość w skali światowej: nakrętkę kontrolującą moment 
dokręcania KRASO® DKM ze zintegrowanym wyregulowanym momentem dokręcania. Nakrętka KRASO® DKM, 
wykonana ze wzmocnionego włóknem szklanym, wysokowydajnego tworzywa sztucznego, ma znacznie większe 
możliwości niż zwykła nakrętka: dzięki trwałemu złączu poślizgowemu odznacza się ona momentem dokręcania 
odpowiednim dla danego produktu, który osiąga się bardzo łatwo, bez zastosowania klucza dynamometrycznego. 
Do montażu wystarczający jest zwykły klucz nasadowy, słyszalny i wyczuwalny sygnał informuje nas o osiągnięciu 
optymalnego momentu dokręcenia. W ten sposób zapewniona jest pełna kontrola momentu dokręcania i siły nacisku, 
a przekręcenie i uszkodzenia są wykluczone.

Nakrętka KRASO® DKM wyraźnie upraszcza i ułatwia montaż wkładów uszczelniających, kołnierzy zaciskowych, 
łabędzich szyi i systemowych przyłączy dla budynków podpiwniczonych.
Kolejna korzyść: nakrętkę KRASO® DKM można bez problemu odkręcić i ponownie dokręcić 
wykorzystując optymalny moment dokręcania – także bez użycia klucza dynamometrycznego!

Przegląd wszystkich zalet nakrętki KRASO® DKM:

+ Pełna kontrola nad momentem dokręcania i siłą nacisku!

+ Słyszalny i wyczuwalny sygnał osiągnięcia optymalnego momentu dokręcania!

+ Montaż wkładek uszczelniających nigdy nie był taki łatwy: bez klucza dynamometrycznego!

+ Możliwość demontażu i ponownego montażu dzięki wyregulowanemu momentowi dokręcania!

+ Przekręcenie, uszkodzenie: Wykluczone!

Następujące produkty KRASO®  są dostarczane z nakrętkami KRASO® DKM:
Wszystkie standardowe wkłady uszczelniające, specjalne wkłady uszczelniające*,  
kołnierze zaciskowe, łabędzie szyje oraz systemowe przzyłącza dla budynków podpiwniczonych.

* W niektórych przypadkach konstrukcja wymaga użycia zwykłych śrub imbusowych.

PIERWSZA NA ŚWIECIE

Ta Nakrętka M
oże Więcej!

Klik!

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego
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PIERWSZA NA ŚWIECIE

Ta Nakrętka M
oże Więcej!

 Wkłady uszczelniające

+ Wkłady uszczelniające do zastosowania w otworach rdzeniowych lub 
rurach osłonowych do przeprowadzania rur lub kabli.

+ Jeszcze lepsza jakość wkładów uszczelniających KRASO® dzięki 
spawanym bolcom gwintowanym, równomierny rozkład nacisku, płyty 
zaciskowe o grubości 5 mm, stal nierdzewna, specjalnie opracowana 
mieszanka gumowa.

+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczna 
kontrola momentu obrotowego bez klucza dynamometrycznego!

+ Sprawdzone przez MPA: zależnie od typu – wodoszczelność do 10 barów!

+ Sprawdzone przez MPA: gazo- i zapachoszczelne – wysoka jakość  
w rozumieniu niemieckich przepisów technicznych dotyczących powietrza. 
Nie przepuszcza radonu!

+ Wkłady uszczelniające KRASO® uniwersalne DD, typ GR oraz typ TD-X - 
gazoszczelność zbadana zgodnie z normą EN 13611 (punkt 7.2)

+ Do uszczelniania dowolnej ilości rur lub kabli, dla nowych                               
i remontowanych budynków, wersje dzielone i niedzielone

+ Skorzystaj z konfigurator wkładów uszczelniających KRASO®: aplikacja 
dostępna na stronie www.kraso.de 

+ Dla budynków z uszczelnieniem zewnętrznych: kołnierz zaciskowy z 
izolacją KRASO® FKF – rewolucja w uszczelnianiu mediów na styku z 
uszczelnieniem powierzchniowym.

+ Specjalnie opracowana na potrzeby prac remontowych płyta  
z tworzywa sztucznego KRASO® KFP.
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Wkłady uszczelniające KRASO®  
Po prostu jeszcze lepsze

+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczna kontrola momentu obrotowego  
 bez klucza dynamometrycznego!
+ Sprawdzone przez MPA: zależnie od typu – wodoszczelność do 10 barów!
+ Sprawdzone przez Instytut Fizyki Stosowanej Fraunhofera: nie przepuszcza radonu!
+ Gazo- i zapachoszczelne – wysoka jakość w rozumieniu niem. przepisów technicznych dot. powietrza.
+ Wodoszczelność zbadana wg normy EN 13611 (cz. 7.12) przez jednostkę badawczą DVGW  
 na Instytucie Englera i Buntera (EBI) przy Instytucie Technologicznym w Karlsruhe!
+ Płyty dociskowe o grubości 5 mm wykonane ze stali nierdzewnej V2A.
+ Specjalnie opracowana mieszanka gumowa zapewniająca jeszcze lepsze parametry szczelności.
+ Więcej wkrętów zapewniających jeszcze bardziej równomierne rozłożenie nacisku.
+ Przyspawane bolce gwintowane zamiast śrub przechodzących przez korpus.
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Wkłady uszczelniające KRASO®: 
przyspawane bolce

Nakrętka kontrolująca moment 
obrotowy KRASO® DKM

Klik!

Wkład uszczelniający KRASO® 
uniwersalny DD do przeprowadzania 
rur lub kabli, podwójne uszczelnienie 
wodoszczelne do 1,5 bara, stal 
nierdzewna V2A, uszczelka 40 mm. 
Możliwość zastosowania zaślepki do 
czasu przeprowadzenia rur lub kabli

Wkład uszczelniający KRASO® typ SD 
indywidualne rozwiązanie, dostosowane 
do Państwa problemów ze szczelnością. 
Zwykle gotowe do wysyłki w ciągu 
24 godzin! Uszczelka 30/60 mm 
wodoszczelność do 2,5 barów/ 5,0 
barów, stal nierdzewna V2A

Wkład uszczelniający KRASO® typ 
TD-X, wyjątkowe potrójne uszczelnienie! 
Uszczelka 60 mm (3 x 20 mm), dwie 
tarcze zaciskowe, wodoszczelność do 10 
barów, stal nierdzewna V2A

Wkład uszczelniający KRASO® typ 
GR do przeprowadzania karbowanych 
rur osłonowych z mediami, 
wodoszczelność do 1,0 bara dla typu 
DD (40 mm) lub do 2,0 barów dla 
typu VD (80 mm), specjalne miękkie 
uszczelnienie i centralna płyta służąca 
do równomiernego rozłożenia nacisku 
na rurach osłonowych, zapobiega 
uszkodzeniom i nieszczelnościom, stal 
nierdzewna V2A
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Wkład uszczelniający KRASO®

 typ ED + DD + VD 
do przeprowadzania rur lub kabli, stal 
nierdzewna V2A
KRASO® typ ED: pojedyncza 
uszczelnienie, wodoszczelność do 1,0 
bara, uszczelka 20 mm
KRASO® typ DD: podwójne 
uszczelnienie, wodoszczelność do 3,0 
barów, uszczelka 40 mm
KRASO® typ VD: uszczelnienie 
poczwórne, wodoszczelność do 8,0 
barów, uszczelka 80 mm

Wkład uszczelniający 
KRASO® typ ślepy ED + DD  
+ VD do wodoszczelnego zamknięcia 
otworów, stal nierdzewna V2A
KRASO® typ ślepy ED: pojedyncze 
uszczelnienie, wodoszczelność do 1,0 
bara, uszczelka 20 mm
KRASO® typ Ślepy DD: podwójne 
uszczelnienie, wodoszczelność do 3,0 
barów, uszczelka 40 mm
KRASO® typ ślepy VD: poczwórne 
uszczelnienie, wodoszczelność do 8,0 
barów, uszczelka 80 mm

Wkład uszczelniający KRASO® typ M 
do prawie wszystkich zastosowań w 
zakresie przejść wielu rur lub kabli. W 
przypadku zamówienia do godziny 14. 
będzie w drodze do Państwa jeszcze 
tego samego dnia! Uszczelka 30 mm 
wodoszczelność do 2,5 barów, stal 
nierdzewna V2A

KRASO®

DKMm
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Ona może więcej!

Nakrętka kontrolująca  
moment obrotowy KRASO® DKM

+ Pełna kontrola momentu 
 obrotowego i ciśnienia nacisku

+ Słyszalny i wyczuwalny sygnał 
 informujący o osiągnięciu 
 odpowiedniego momentu  
 obrotowego!

+ Montaż wkładów 
 uszczelniających nigdy nie był  
 tak łatwy: bez klucza  
 dynamometrycznego

+ Możliwość odkręcenia  
 i ponownego dokręcenia  
 z automatyczną kontrolą  
 momentu dokręcającego!

+ Wykluczone przekręcenie  
 lub uszkodzenie!
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Buduj dla przyszłości:
Przybij piątkę!
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Wkład uszczelniający KRASO® Uniwersalny DD
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR)

Wkład uszczelniający KRASO® typ Uniwersalny DD 
Łatwy w użyciu, szczelny, do wszelkich zastosowań

+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczna kontrola momentu obrotowego  
 bez klucza dynamometrycznego!
+ Rozwiązanie tarczowe: uniwersalne do różnych średnic zewnętrznych rur oraz kabli.!
+ Uszczelka 40 mm: rzetelna ochrona przed wodą pod ciśnieniem do 1,5 bara (sprawdzone przez MPA)

+ Jakość wkładu uszczelniającego KRASO®: stal nierdzewna V2A, wysokiej jakości uszczelnienie gumowe,  
 przyspawane bolce gwintowane zamiast śrub przechodzących przez korpus.

+ Dla rur osłonowych KRASO® lub otworów rdzeniowych.

Jeden dla wszystkich:
Szczelność na wodę, radon i gaz

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!
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Typ / Artykuł KRASO® typ Uniwersalny DD

Średnica otworu 
rdzeniowego lub rury 
osłonowej KRASO® w mm

Universalny  
150 DD/T

  (wersja dzielona do 
późniejszego montażu)

Universalny  
160 DD/T

  (wersja dzielona do 
późniejszego montażu)

Universalny  
200 DD

Universalny  
200 DD/T

  (wersja dzielona do 
późniejszego montażu)

Universalny  
250 DD

Universalny  
250 DD/T

  (wersja dzielona do 
późniejszego montażu)

Wkład uszczelniający do 
wszystkich rur lub kabli 
zgodnie z tabelą obok  
w mm

110 DN 110 Rura KG,
DN 110 Rura SML 110 DN 110 Rura KG,

DN 110 Rura SML 160 DN 160 Rura KG,
DN 160 Rura SML 160 DN 160 Rura KG,

DN 160 Rura SML 210 DN 200 Rura SML 210 DN 200 Rura SML

90 DN 80 Rura 
stalowa, Rura PE 90 DN 80 Rura 

stalowa, Rura PE 135 DN 125 Rura SML 135 DN 125 Rura SML 200
DN 200 Rura KG 
DN 200 Rura KG 
2000

200
DN 200 Rura KG 
DN 200 Rura KG 
2000

75
DN 70 Rura 
HT odporna na 
działanie wysokich 
temperatur

75
DN 70 Rura 
HT odporna na 
działanie wysokich 
temperatur

125 DN 125  Rura KG  125 DN 125  Rura KG  180 DN 170 Rura PE 180 DN 170 Rura PE

0 0 110 DN 110 Rura KG, 
DN 110 Rura SML 110 DN 110 Rura KG, 

DN 110 Rura SML 170 Rura stalowa/
żeliwna 170 Rura stalowa/

żeliwna

0 0 160 DN 160 Rura KG, 
DN 160Rura  SML 160 DN 160 Rura KG, 

DN 160Rura  SML

Wkład uszczelniający KRASO® typ Uniwersalny DD 
do przeprowadzania rur lub kabli, podwójne uszczelnienie, wodoszczelność do 1,5 bara, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® 
DKM, stal nierdzewna V2A, uszczelka 40 mm. Możliwość zastosowania jako zaślepki do czasu przeprowadzenia rur lub kabli (nie dotyczy modeli 
KRASO® typ Uniwersalny 250 DD oraz 250 DD/T)

Typ / Artykuł KRASO® typ Uniwersalny DD

Średnica otworu 
rdzeniowego lub rury 
osłonowej KRASO®  
w mm

Universalny  
80 DD

Universalny  
100 DD

Universalny  
100 DD/T

  (wersja dzielona do 
późniejszego montażu)

Universalny  
110 DD

 

Universal  
110 DD/T

  (wersja dzielona do 
późniejszego montażu)

Universalny 
150 DD 

Wkład uszczelniający do 
wszystkich rur lub kabli 
zgodnie z tabelą obok 

w mm

Bezstopniowa 
technologia 

dysków

18-43 mm lub 
ślepy     

  Bezstopniowa           
technologia 

  dysków

    18-65 mm lub
 ślepy

61 - 65 71 - 75 71 - 75 110 DN 110 Rura  KG 
DN 110 Rura SML

- 59 - 63 59 - 63 90 DN 80 Rura 
stalowa, Rura PE

- - - 75
DN 70 Rura 
HT odporna na 
działanie wysokiej 
temperatury

46 - 50 46 - 50 46 - 50 0

- - -

36 - 40 36 - 40 36 - 40

31 - 35 - -

26 - 30 28 - 32 28 - 32

- 21 - 25 21 - 25

18 - 20 18 - 20 18 - 20

0 0 0

Zakres dostawy: Wkład uszczelniający KRASO® typ Uniwersalny DD
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LG 1
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Zakres dostawy: Wkład uszczelniający KRASO® typ Uniwersalny DD/ M

Wkład uszczelniający KRASO® typ Uniwersalny DD/ M 
do przeprowadzania maksymalnie pięciu rur lub kabli, podwójne uszczelnienie, wodoszczelność do 1,5 bara, nakrętka kontrolująca moment 
obrotowy KRASO®DKM, stal nierdzewna V2A, uszczelka 40 mm. Możliwość zastosowania jako zaślepki do czasu przeprowadzenia rur lub kabli.

Wkład uszczelniający KRASO® typ ED/ DD/ VD 
do przeprowadzania rur, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A, uszczelnienie pojedyncze, wodoszczelność 
do 1,0 bara, uszczelka 20 mm (KRASO® typ ED), uszczelnienie podwójne, wodoszczelność do 3,0 barów, uszczelka 40 mm (KRASO® typ DD), 
uszczelnienie poczwórne, wodoszczelność do 8,0 barów, uszczelka 80 mm (KRASO® typ VD)

Wkład uszczelniający 
KRASO® typ Uniwersalny - 

przykład montażu

Typ / Artykuł KRASO® Typ ED • KRASO® Typ DD • KRASO® Typ VD

Średnica otworu rdzeniowego lub 
rury osłonowej KRASO® w mm 80 100 125 150 200 250 300 400 500

Średnica rur lub kabli 
od … do …

22 - 25 32 - 35 60 - 63 78 - 80 108 - 110 158 - 160 200 273 400

32 - 35 40 - 43 75 - 77 88 - 90 114 - 118 168 - 170 210 280 429

40 - 43 48 - 50 78 - 80 108 - 110 123 - 125 177 - 180 219 315 450

60 - 63 133 - 135 200 225 326

139 - 140 210 250

158 - 160

Wkład uszczelniający KRASO® typ ED + DD + VD
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR)

Zakres dostawy: Wkład uszczelniający KRASO® typ ED, KRASO® typ DD, KRASO® typ VD

Dostępne są inne średnice – jako wykonanie specjalne! Wszystkie wkłady dostępne za dopłatą w wykonaniu ze stali nierdzewnej V4A!

KRASO® typ ED KRASO® typ DD KRASO® typ VD
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Typ / Artykuł KRASO® Uniwersalny DD/M

Średnica otworu rdzeniowego lub rury osłonowej 
KRASO® w mm 100

Wkład uszczelniający 
do wszystkich rur lub kabli zgodnie 

z tabelą obok w mm

1 x   8 - 10 mm lub ślepy

 1 x 11 - 13 mm  lub ślepy

  1 x 14 - 16 mm  lub ślepy

  1 x 17 - 19 mm  lub ślepy

 Bezstopniowa technologia dysków: 
 

20 - 35 mm 
 lub ślepy

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego

Na
krę

tka z kontrolą

LG 1

LG 1
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Wkład uszczelniający KRASO® typ M
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR)

Wkład uszczelniający KRASO® typ M 
Odpowiednie rozwiązanie do praktycznie każdej sytuacji

+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczna kontrola momentu obrotowego  
 bez klucza dynamometrycznego!

+ Do prawie wszystkich sytuacji wymagających przeprowadzenia wielu rur lub kabli.

+ W przypadku zamówienia do godziny 14.00: wysyłka jeszcze tego samego dnia.

+ Sprawdzone przez MPA: w zależności od typu – wodoszczelność do 2,5 bara! Wysoka jakość w rozumieniu  
 niemieckich przepisów technicznych dotyczących powietrza.

+ Wysoka jakość wkładów uszczelniających KRASO®: płyty zaciskowe o grubości 5 mm ze stali nierdzewnej V2A,  
 uszczelka 30 mm ze specjalnie opracowanej mieszanki gumowej, przyspawane bolce gwintowane zamiast  
 śrub przechodzących przez korpus.

+ Z szablonem:  
 w ten sposób rozmieszczenie rur i kabli staje się bardziej przejrzyste !

Wkład uszczelniający KRASO® typ M 
do przeprowadzania wielu rur lub kabli, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO®DKM, stal nierdzewna V2A, wodoszczelność do 2,5 
bara, uszczelka 30 mm

Typ / Artykuł KRASO® Typ 100 M KRASO® Typ 150 M KRASO® Typ 200 M

Średnica otworu rdzeniowego lub rury osłonowej 
KRASO® w mm 100 150 200

Średnica rur lub kabli 
od … do …  

Wersja 1 4 x 0 - 25 5 x 0 - 32 7 x 0 - 32

Wersja 2 2 x 0 - 32
2 x 0 - 32 3 x 0 - 32

2 x 0 - 50 3 x 0 - 50

Zakres dostawy: Wkład uszczelniający KRASO® typ M
Przy zamówieniu prosimy o dokładne podanie średnic zewnętrznych poszczególnych mediów!

Wersja 1

KRASO® Typ 100 M

Przykład:

1 x 19 mm
2 x 21 mm 
1 x 24 mm

KRASO® Typ 100 M

Przykład:

2 x 32 mm

KRASO® Typ 150 M

Przykład:

2 x 32 mm
3 x 18 mm

KRASO® Typ 150 M

Przykład:

1 x   0 mm
1 x 32 mm 
2 x 50 mm

KRASO® Typ 200 M

Przykład:

1 x 14 mm 
1 x 25 mm 
5 x 30 mm 

KRASO® Typ 200 M

Przykład:

1 x    0 mm 
2 x  32 mm 
3 x  43 mm 

Wersja  2

ø 50 mm ø 32 mm

ø 10 mm

ø 44 mm

ø 14 mm -Blind-

Wkład uszczelniający KRASO® typ M

Przykład szablonu
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Wysyłka tego samego dnia!
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Gotowe do wysyłki
zwykle w ciągu 24 godzin

Wkład uszczelniający KRASO® typ SD
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR)

Wkład uszczelniający KRASO® typ SD 
Pasuje do wszystkich nietypowych sytuacji

+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczna kontrola momentu obrotowego  
 bez klucza dynamometrycznego!
+ Jeśli sytuacja jest nietypowa: indywidualne, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązanie wszelkich problemów  
 z uszczelnieniem! Duży kołnierz, układ niecentryczny, wersja dzielona ...
+ Uszczelka 30 lub 60 mm: niezawodna ochrona przed wodą pod ciśnieniem 2,5 lub 5 barów (sprawdzone  
 przez MPA !). Wysoka jakość w rozumieniu niemieckich przepisów technicznych dotyczących powietrza.  
 Nie przepuszcza radonu!
+ Wysoka jakość wkładów uszczelniających KRASO®: płyty zaciskowe o grubości 5 mm ze stali nierdzewnej V2A, 
 uszczelka 30/60 mm ze specjalnie opracowanej mieszanki gumowej, przyspawane bolce gwintowane zamiast  
 śrub przechodzących przez korpus.
+ Z szablonem: dzięki temu odpowiednie rozłożenie rur i kabli będzie jasne od pierwszego spojrzenia
+ Gotowe do wysyłki zwykle w ciągu 24 godzin!
+ Opcje dostępne za dodatkową opłatą:
 - stal nierdzewna V4A
 - wersja do kontaktu z wodą pitną
 - wykonanie NBR: odporne na oleje i produkty naftowe
 - odporne na temperaturę do 220 °C

Wkład uszczelniający KRASO® typ SD 30/ SD 60  
do przeprowadzania rur lub kabli, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM
wersja dzielona: KRASO® typ SD 30 – T / niecentryczna: KRASO® typ SD 30 – E / duży kołnierz: KRASO® typ SD 30 – GF
wersja dzielona: KRASO® typ SD 60 – T / niecentryczna: KRASO® typ SD 60 – E / duży kołnierz: KRASO® typ SD 60 – GF

Zakres dostawy: Uszczelnienie KRASO® typ SD 30 / SD 60
Wszystkie wymiary i średnice dostępne na życzenie!

KRASO® Typ SD 30 KRASO® Typ SD 30 - T KRASO® Typ SD 30 - E KRASO® Typ SD 30 - GF
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Typ/Artykuł KRASO® Typ SD 30 KRASO® Typ SD 60

Średnica otworu rdzeniowego 
lub rury osłonowej KRASO® 
w mm

50 60 70 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500

maks. średnica zewnętrzna rury lub kabla 

od 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

do 25 35 45 55 75 100 125 175 225 275 325 375 425 475

* W rzadkich przypadkach z uwagi na konstrukcję konieczne jest zastosowanie śrub imbusowych

KRASO®
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Specjalna wersja
do rur karbowanych!

Wkład uszczelniający KRASO® typ GR
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR)

Wkład uszczelniający KRASO® typ GR 
Wkład uszczelniający do rur karbowanych
+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczna kontrola momentu obrotowego  
 bez klucza dynamometrycznego!
+ Rury karbowane stały się nieodzowne w przypadku osłony dla kabli w budynkach  
 mieszkalnych i przemysłowych. Aby zapewnić ich rzetelną wodoszczelność i ochronę  
 przed wodą pod ciśnieniem, opracowaliśmy wkład uszczelniający KRASO® typ GR.
+ Umieszczona centralnie płytka rozprowadzająca nacisk, zapewnia trwałe  
 uszczelnienie rur karbowanych.

+ Uszczelnienie podwójne 40 mm lub poczwórne 80 mm ze specjalnie opracowanej  
 mieszanki gumowej.

+ Płyty dociskowe o grubości 5 mm wykonane ze stali nierdzewnej V2A, więcej bolców gwintowanych  
 zapewnia bardziej równomierne rozłożenie nacisku, przyspawane bolce gwintowane zamiast śrub  
 przechodzących przez korpus.

Montaż bez wkładu uszczelniającego  
KRASO® typ GR

Montaż z wkładem uszczelniającym 
KRASO® typ GR 

Przekrój 

Wkład uszczelniający KRASO® Typ DD/GR

 - wodoszczelna, obwodowa 
uszczelka czterożebrowa KRASO® 

rura karbowana

ściana betonowa

strona zewnętrzna strona wewnętrzna

woda 
pod ciśnieniem

woda 
pod ciśnieniem

Typ / Artykuł KRASO® Typ DD/GR • KRASO® Typ VD/GR

Średnica otworu rdzeniowego lub rury 
osłonowej KRASO® w mm 100 125 150 200 250 300

maks. średnica zewnętrzna rury lub kabla
od … do … 0 - 75 0 - 100 0 - 125 0 - 175 0 - 2251 0 - 2751

1Od średnicy zewnętrznej rur lub kabli 200 mm – wkład uszczelniający KRASO® typ DD/GR z uszczelką 60 mm.

Wkład uszczelniający KRASO® GR 
do przeprowadzania karbowanych rur z mediami, wodoszczelność do 1,0 bara dla typu DD (40 mm) lub  
do 2,0 barów dla typu VD (80 mm), specjalne miękkie uszczelnienie i centralna płyta służąca do  
równomiernego rozłożenia nacisku na rurach karbowanych zapobiega uszkodzeniom i nieszczelnościom,  
nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A

Zakres dostawy: Wkład uszczelniający KRASO®typ DD/ GR / KRASO®typ VD/ GR
Na zapytanie dostępne inne wymiary i średnice. Wszystkie uszczelnienia dostępne za dopłatą w wykonaniu ze stali nierdzewnej V4A

KRASO® typ DD/ GR

Do rur karbowanych

KRASO® typ VD/ GR

Do rur karbowanych
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Do wyjątkowych 
wyzwań!10 bar!

KRASO® typ TD-X

Wkład uszczelniający KRASO® typ TD-X 
Potrójne uszczelnienie wysokiej jakości
+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczna kontrola momentu obrotowego  
 bez klucza dynamometrycznego!
+ Wkład uszczelniający KRASO® typ TD-X zawiera w sobie wszystkie zalety wkładów uszczelniających KRASO®,  
 które zostały dodatkowo wzmocnione.
+ Potrójne uszczelnienie 60 mm, specjalnie opracowana mieszanka gumowa.
+ Płyty stalowe grubosze o 20%, wykonane ze stali nierdzewnej V2A!
+ Dwie okrągłe płyty dociskowe zapewniają optymalne rozłożenie nacisku – także w przypadku nierównych  
 przewodów z mediami, strukturalnymi rurami SML (stopowymi) i TML (żeliwnymi), w przypadku owalnych  
 elementów lub odwiertów bez gładkiej powierzchni.
+ Więcej nakrętek zapewniających jeszcze bardziej równomierne rozłożenie nacisku, przyspawane bolce  
 gwintowane zamiast śrub przechodzących przez korpus.
+ Wyżej wymienione właściwości gwarantują wodoszczelność do 10 barów - sprawdzone przez MPA

Montaż bez wkładu uszczelniającego
KRASO® typ TD-X 

Montaż z wkładem uszczelniającym
KRASO® typ TD-X 

Okrągłe płyty dociskowe

Uszczelka 60 mm(3 x 20 mm)
ze specjalnie opracowanej gumy 

uszczelniającej

Typ / Artykuł KRASO® Typ TD-X
Średnica otworu rdzeniowego 
lub rury osłonowej KRASO® 
w mm

80 100 125 150 200 250 300 400 500

Średnica rur lub kabli 
od … do …  

22 - 35 32 - 35 60 - 63 78 - 80 108 - 110 158 - 160 200 273 400

32 - 35 40 - 43 75 - 77 88 - 90 114 - 118 168 - 170 210 280 429

40 - 43 48 - 50 78 - 80 108 - 110 123 - 125 177 - 180 219 315 450

60 - 63 133 - 135 200 225 326

139 - 140 210 250

158 - 160

Wkład uszczelniający KRASO® typ TD-X  
do przeprowadzania rur, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A, potrójne uszczelnienie  
zapewniające wodoszczelność do 10 barów, uszczelka 60 mm ze specjalnie opracowanej mieszanki gumowej i dwie okrągłe płyty  
dociskowe zapewniające równomierne rozłożenie nacisku przy nierównych rurach, uszkodzeniach i nieszczelnościach

Zakres dostawy:Wkład uszczelniający KRASO® typ TD-X
Na zapytanie dostępne inne wymiary i średnice. Wszystkie uszczelnienia dostępne za dopłatą w wykonaniu ze stali nierdzewnej V4A

Płyty stalowe 
grubosze o 20%, 
wykonane ze stali 
nierdzewnej V2A

Nakrętka kontrolująca moment 
obrotowy KRASO® DKM: auto-
matyczna kontrola momentu 

obrotowego bez klucza dynamo-
metrycznego!

Przyspawane a nie 
przechodzące – więcej bolców 
gwintowanych zapewniających 

równomierne rozłożenie nacisku
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Wkład uszczelniający KRASO® typ FIX 
do przeprowadzania rur, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A,  
uszczelnienie pojedyncze – uszczelka 20 mm (KRASO® typ ED/ Fix) – wodoszczelność do 1,0 bara; uszczelnienie  
podwójne – uszczelka 40 mm (KRASO® typ DD/ Fix) – wodoszczelność do 3,0 barów

Wkład uszczelniający KRASO® typ Ślepy ED/ DD/ VD LG 1

zaślepka, ochrona przed wodą pod ciśnieniem, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A, uszczelnienie poje-
dyncze – uszczelka 20 mm, wodoszczelność do 1,0 bara (KRASO® typ ślepy ED), uszczelnienie podwójne – uszczelka 40 mm, wodoszczelność do 
3,0 barów (KRASO® typ ślepy DD), uszczelnienie poczwórne, uszczelka 80 mm, wodoszczelność do 8,0 barów (KRASO® typ ślepy VD)

Zakres dostawy: Wkład uszczelniający KRASO®typ ED/ Fix / KKRASO® typ DD/ Fix
Dostępne są inne średnice – jako wkłady uszczelniające specjalne! Wszystkie wkłady uszczelniające dostępne za dopłatą 
w wykonaniu ze stali nierdzewnej V4A!

Zakres dostawy: Wkład uszczelniający KRASO® typ ślepy ED, KRASO®typ ślepy DD, KRASO® typ ślepy VD
Inne średnice dostępne na życzenie! Wszystkie wkłady uszczelniające dostępne za dopłatą w wykonaniu ze stali nierdzewnej V4A!

Typ / Artykuł KRASO® Typ Ślepy ED • KRASO® Typ Ślepy DD • KRASO® Typ Ślepy VD

Średnica otworu rdzeniowego lub rury 
osłonowej KRASO® w mm 80 100 125 150 200 250 300 400 500

KRASO® Typ ślepy ED

KRASO® Typ ślepy DD

KRASO® Typ ślepy VD

Typ / Artykuł KRASO® Typ ED/FIX • KRASO® Typ DD/FIX

Średnica otworu rdzeniowego lub 
rury osłonowej KRASO® w mm 80 100 125 150 200 250 300 400 500

Średnica rur lub kabli 
od … do …  

22 - 35 32 - 35 60 - 63 78 - 80 108 - 110 158 - 160 200 273 400

32 - 35 40 - 43 75 - 77 88 - 90 114 - 118 168 - 170 210 280 429

40 - 43 48 - 50 78 - 80 108 - 110 123 - 125 177 - 180 219 315 450

60 - 63 133 - 135 200 225 326

139 - 140 210 250

158 - 160
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Wkłady uszczelniające KRASO®

- ochrona przed radonem!

Konfigurator wkładów uszczelniających KRASO®  
- dostępny w intrenecie oraz jako aplikacja mobilna

+ Jednym z gazów naturalnie występujących w ziemi jest radon. Podwyższone stężenie  
 tego radioaktywnego gazu w pomieszczeniach mieszkalnych szkodzi zdrowiu.

+ Wkłady uszczelniające i rury osłonowe KRASO® z uszczelką czterożebrową zapewniają  
 nie tylko wodoszczelność, ale są też gazoszczelne – sprawdzone przez Niemiecki Urząd ds.  
 Badań Materiałów (MPA) i Instytut Fizyki Stosowanej Fraunhofera! Aby zapewnić sobie pewną  
 ochronę przed radonem – zwracaj uwagę na znak: Ochrona przed radonem.

OC
HR

ON

A PRZED RADONEM

Rn

Rn

Rn

Rn

Rn
Rn
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Rn

Rn
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+ Łatwo i szybko: Skonfiguruj potrzebny wkład uszczelniający w intrenecie lub poprzez aplikację mobilną,  
 a następnie poproś o ofertę. Podaj liczbę i średnicę mediów, zaś konfigurator sprawdzi możliwość realizacji  
 oraz zaproponuje odpowiednią średnicę otworu w ścianie.

 Dostępna za darmo dla systemów Android i iOS lub pod adresem www.kraso.de.

Konfigurator wkładów uszczelniających 
KRASO®
(zeskanuj kod QR)

w
k

ła
d

y 
u

sz
cz

el
n

ia
ją

ce



20

w
k

ła
d

y u
szczeln

ia
jące

kRasO®  Katalog 10 | 2021

Alternatywa dla kołnierza
przesuwnego montowanego na stałe

Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF 
Kiedy nie wystarczy ‘szczelny’ – rozwiązania uszczelniające dla 
połączeń z izolacjami powierzchniowymi
+ Projektanci i inwestorzy spotykają się z licznymi sytuacjami na  budowie. 
 W odniesieniu do ochrony elementów budynków przed wilgocią i wodą norma DIN 18533 określa  
 różne przypadki obciążeń i podaje przepisy dotyczące uszczelnień budynków.

+ Uszczelnienia rur instalacyjnych w przypadku budowli z uszczelnieniem zewnętrznym (hydroizolacją bitumiczną) 
 wykonać można z użyciem rury instalacyjnej KRASO® FL z kołnierzem przesuwnym montowanym na stałe wg 
 normy DIN 18533 W1-E lub W2-E.

+ W oparciu o normę DIN 18533, kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF – skuteczna alternatywa  
 do uszczelnienia mediów w połączeniu z izolacją powierzchniową!

Korzyści dla użytkownika

+ Niskie koszty zakupu. Oszczędność czasu i pieniędzy.

+ Świadectwo kontroli urzędu badań materiałowych Północnej Nadrenii-Westfalii: wodoszczelność do 2,5 barów

+ Rodzaj izolacji (papa, folia) można dostosować do potrzeb klienta.

+ Znacznie niższa masa niż w przypadku kołnierza przesuwnego montowanego na stałe, upraszcza  
 montaż i pozwala na uniknięcie błędów.

+ Dla kabli i rur o dowolnej średnicy i z dowolnych materiałów

+ Elementy metalowe ze stali nierdzewnej V2A

+ Dla budynków nowych i remontowanych!
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Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF 
Rewolucja w uszczelnieniu mediów do uszczelnień 
powierzchniowych
+    Dzięki naszemu innowacyjnemu kołnierzowi zaciskowemu z izolacją KRASO® FKF produkt ten  
      można zamontować na dowolnej rurze lub kablu, które są gładkie i stabilne, kołnierz izolacyjny  
      gwarantuje wodoszczelność!
+ Dla każdej średnicy i każdego materiału z którego zrobione są media!
+ Rodzaj izolacji uszczelniającej można dostosować indywidualnie – np. PCW, EPDM, FPO, RESITRIX,  
 PP, PE, KRASO®-FOL, PYE-PV 200 S5 i wiele więcej.
+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczna kontrola momentu  
 obrotowego bez klucza dynamometrycznego!
+ Elementy metalowe ze stali nierdzewnej V2A
+ Dla budynków nowych i remontowanych! Różne wykonania do prawie wszystkich sytuacji!
+ Prosty i szybki montaż: błędy wykonania są praktycznie wykluczone!
+ Sprawdzone przez Niemiecki Urząd ds. Badań Materiałów (MPA): wodoszczelność do 2,5 bara!  
 Rozwiązanie dla uszczelnień powierzchniowych, które jest naprawdę łatwe i szczelne!
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Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR)

Alternatywa dla kołnierza
przesuwnego montowanego na 
stałe

Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF 
do uszczelniania mediów z dowolnych materiałów, przed ścianą lub w otworze rdzeniowym, z fragmentem izolacji grubości 1,2 mm, w oparciu 
o normę DIN 16937, odporny na oleje i materiały bitumiczne, obwodowy ok. 15 cm, uszczelka 30 mm, wodoszczelność do 2,5 barów, nakrętka 
kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A

Zakres dostawy: Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF, materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50, szpatułka zębata, rolka docis-
kowa oraz ołówek
Na zapytanie dostępne inne wymiary i średnice. Na życzenie dostępne także z innymi izolacjami uszczelniającymi!

PVC

PP

EPDM

PE

FPO

KRASO®-Fol

RESITRIX®

PYE-PV 200 S5

Sytuacja montażowa, 
po lewej bez, po prawej  

z kołnierzem zaciskowym  
z izolacją KRASO® FKF – przed ścianą

Sytuacja montażowa

Kołnierz zaciskowy z izolacją  
KRASO® FKF –  
w otworze rdzeniowym

Zakres dostawy zawiera:
- wysokiej jakości materiał klejąco-
uszczelniający KRASO® PU 50
- rolka dociskowa
- szpatułka zębata
- ołówek do wykonania oznaczenia

Kołnierz zaciskowy z izolacją 
KRASO® FKF – przed ścianą

Kołnierz zaciskowy z izolacją 
KRASO® FKF – przed ścianą 
- dzielony

Kołnierz zaciskowy z izolacją 
KRASO® FKF – w otworze 
rdzeniowym

Kołnierz zaciskowy z izolacją 
KRASO® FKF – w otworze 
rdzeniowym - dzielony

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego

Na
krę

tka z kontrolą

LG 1

Typ/Artykuł Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF

Średnica zewnętrzna lub otwór
 rdzeniowy w mm 80 100 125 150 200 250 300

maks. średnica zewnętrzna rury lub 
kabla od … do … 0 - 40 0 - 63 0 - 80 0 - 110 0 - 160 0 - 200 0 - 250
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Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF DD / GR 
do uszczelniania mediów z dowolnych materiałów, przed ścianą lub w otworach rdzeniowych, z fragmentem 
 izolacji grubości 1,2 mm, zgodnie z normą DIN 16937, odporny na oleje i materiały bitumiczne, obwodowy  
ok. 15 cm, specjalna miękka uszczelka 40 mm, centralna płytka służąca do równomiernego rozkładu nacisku  
na rurę karbowaną, wodoszczelność do 1,0 bara, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A

1 Od średnicy zewnętrznej rur lub kabli 200 mm – wkład uszczelniający KRASO® typ DD/GR z uszczelką szerokości 60 mm.

Zakres dostawy: Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF DD/GR, materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50, szpatułka zębata, rolka docis-
kowa oraz ołówek.
Na zapytanie dostępne inne rozmiary i średnice. Na życzenie dostępne wykonanie z dowolnym rodzajem izolacji obwodowej!
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Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF uniwersalny 
do uszczelniania mediów z dowolnych materiałów przed ścianą, z fragmentem izolacji grubości 1,2 mm, zgodnie z normą 
DIN 16937, odporny na oleje i materiały bitumiczne, obwodowy ok. 15 cm, uszczelka 40 mm, wodoszczelność do 1,5 bara, 
nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A

Średnica zewnętrzna FKF
Kołnierz zaciskowy z izolacją 
KRASO® Typ FKF Uniwersalny 

100

Kołnierz zaciskowy z izolacją 
KRASO® Typ FKF Uniwersalny 

150

Kołnierz zaciskowy z izolacją 
KRASO® Typ FKF Uniwersalny 

200

Wkład uszczelniający do wszystkich rur 
lub kabli zgodnie z tabelą obok w mm

Bezstopniowa technologia 
  dysków: 

 
18 - 65 mm 

lub ślepy

110 DN 110 Rura  KG 
 DN 110 Rura SML 160 DN 160 Rura KG,

DN 160 Rura SML

90  DN 80 Rura stalowa, Rura PE 135 135  DN 125 Rura SML

75 DN 70 Rura HT odporna na 
działanie wysokiej temperatury 125 125  DN 125 Rura KG

0 110 DN 110 Rura KG,
DN 110 Rura SML

0

Kołnierz zaciskowy z izolacją 
KRASO® FKF uniwersalny
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Zakres dostawy: Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF uniwersalny, materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50, szpatułka zębata, 
rolka dociskowa oraz ołówek

Na zapytanie dostępne inne wielkości i średnice. Na życzenie dostępne także z innymi izolacjami uszczelniającymi!

Specjalna wersja
do rur karbowanych!

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego

Na
krę

tka z kontrolą

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego

Na
krę

tka z kontrolą

Typ/Artykuł Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® FKF Typ DD / GR

Średnica zewnętrzna lub otwór rdzeniowy w mm 100 125 150 200 250 300

maks. średnica zewnętrzna rury lub kabla od … do … 0 - 63 0 - 80 0 - 110 0 - 160 0 - 200 0 - 250

LG 1

LG 1
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Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego KRASO® KFP - dzielona
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR)

Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego KRASO® KFP – dzielona
Sprawdzone rozwiązanie – opracowane na nowo
+ Jak ‘dzielona rura osłonowa’: płyta kołnierzowa wykonana jest z wysoce wytrzymałego specjalnego  
 tworzywa sztucznego i umożliwia montaż w późniejszym etapie budowy.
+ Bez konieczności wiercenia: instalacji doprowadzającej media nie trzeba rozłączać do montażu!
+ Montaż do ściany z betonu wodoszczelnego lub w wersji z kołnierzem izolacyjnym do ściany z uszczelnieniem  
 powierzchniowym do tzw. „czarnej wanny”.
+ Dzięki niskiej wadze prosty montaż przez jedną osobę.
+ Najnowocześniejsza, sterowana numerycznie technika produkcji: idealne wymiary – żadnych tolerancji,  
 jak w przypadku rozwiązań z metalu.
+ System pióro-wpust: obydwie połówki płyty kołnierzowej z tworzywa sztucznego automatycznie łączą się  
 ze sobą i pasują idealnie. Dzięki tej innowacji unika się błędów montażowych.
+ Późniejsze uszczelnienie kabla w płycie kołnierzowej z tworzywa sztucznego za pomocą wkładów uszczelniającej  
 KRASO® – dostępnej także w wersji dzielonej!
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Sytuacja montażowa bez
płyty kołnierzowej z tworzywa sztucznego  
KRASO® KFP – dzielonej

Sytuacja montażowa z płytą kołnierzową  
z tworzywa sztucznego KRASO® KFP –  
dzielonej

Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego KRASO® KFP – dzielona LG 1

do przeprowadzania rur lub kabli z użyciem wkładów uszczelniających KRASO® (brak w zestawie), przewiert nie jest konieczny, wystarczy zwykły otwór 
lub wolne miejsce w ścianie, wodoszczelność do 3,0 barów, płyta ze specjalnego tworzywa sztucznego o grubości 60 mm, uszczelka płaska EPDM

Zakres dostawy: Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego KRASO® KFP – dzielona, lub płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego  
KRASO®KFP – z kołnierzem izolacyjnym – dzielona, uszczelka płaska EPDM od strony elementu wraz z materiałami mocującymi oraz 
materiałem klejąco-uszczelniającym KRASO® PU 50.
Inne wymiary i średnice na zapytanie !

Typ / Artykuł KRASO® Typ KFP - dzielona - • KRASO®  Typ KFP – z kołnierzem izolacyjnym - dzielona

Średnica wewnętrzna ID 80 100 125 150 200 250 300

maks. średnica zewnętrzna rury lub kabla
od … do … 0 - 55 0 - 75 0 - 100 0 - 125 0 - 175 0 - 225 0 - 275

Przybliżona wielkość płyty mm d = 240 d = 260 d = 285 d = 310 d = 360 d = 410 d = 460

Płyta kołnierzowa z tworzywa 
sztucznego KRASO® KFP – z 
kołnierzem izolacyjnym – dzielona

Płyta kołnierzowa z tworzywa 
sztucznego KRASO® KFP – 
dzielona
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Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego KRASO® KFP 
Płyta kołnierzowa z wysoce wytrzymałego specjalnego tworzywa sztucznego

+ Zmiany poziomu wód gruntowych często powodują konieczność remontu starych budowli i montażu uszczelnienia 
 części podziemnych budynku. Podczas takich prac istniejące rury i kable także należy uszczelnić zgodnie  
 z najnowszą wiedzą techniczną.

+ Uszczelnienie mediów odbywa się z użyciem wkładki uszczelniającej KRASO® w płycie z tworzywa sztucznego.
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Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego KRASO® KFP LG 1

do przeprowadzania rur lub kabli z użyciem wkładu uszczelniającego KRASO® (brak w zestawie), przewiert nie jest konieczny, wystarczy zwykły 
otwór lub wolne miejsce w ścianie, wodoszczelność do 3,0 barów, płyta ze specjalnego tworzywa sztucznego o grubości 60 mm, uszczelka płaska 
EPDM

Zestaw montażowy KRASO® typ KFP
Odpowiedni do płyty kołnierzowej z tworzywa sztucznego KRASO® typ KFP, klucz dynamometryczny  
KRASO®, zestaw ośmiu nasadek trzpieniowych, pistolet do wyciskania tub z materiałem klejąco-uszczelniającym KRASO®PU 50 , pompka do otworów

Zakres dostawy: Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego KRASO® KFP – dzielona, lub płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego  
KRASO®KFP – z kołnierzem izolacyjnym – dzielona, uszczelka płaska EPDM od strony elementu wraz z materiałami mocującymi oraz 
materiałem klejąco-uszczelniającym KRASO® PU 50.
Inne wymiary i średnice na zapytanie !

Typ / Artykuł KRASO® Typ KFP • KRASO® Typ KFP z kołnierzem foliowym

Średnica wewnętrzna ID 80 100 125 150 200 250 300

maks. średnica zewnętrzna rury lub kabla
 od … do … 0 - 55 0 - 75 0 - 100 0 - 125 0 - 175 0 - 225 0 - 275

Przybliżona wielkość płyty mm d = 240 d = 260 d = 285 d = 310 d = 360 d = 410 d = 460

Płyta kołnierzowa z tworzywa 
sztucznego KRASO® KFP  

Płyta kołnierzowa z tworzywa 
sztucznego KRASO® KFP – 
 z kołnierzem foliowym
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KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF Mehrfach LG 1

für die Abdichtung von Medien jeglicher Materialien vor einer Wand oder in der Kernbohrung
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Hochwertig
im Sinne der
TA-Luft

Typ /Artikel KRASO® Folienklammflansch Typ FKF Mehrfach

Außendurchmesser FKF oder  
Kernbohrung in mm 100 150 200

Durchmesser  
Rohr oder Kabel  

von ... bis ...  
in mm

Ausführung 1: 4 x 0 - 25 5 x 0 - 32 7 x 0 - 32

Ausführung 2: 2 x 0 - 32
2 x 0 - 32 3 x 0 - 32

2 x 0 - 50 3 x 0 - 50

Preise per Stück in € .

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF Mehrfach 291 € 384 € 461 €

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF Mehrfach - geteilt - 380 € 500 € 597 €

Sprawdzone rozwiązanie
opracowane na nowo!

Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego 
KRASO® KFP 
Dzielona / dzielona wielokrotnie
+ Płyta kołnierzowa z wysoce wytrzymałego specjalnego tworzywa sztucznego do montażu  
 na późniejszym  etapie budowy.
+ Montaż do ściany z wodoszczelnego betonu lub w wersji z kołnierzem izolacyjnym do ściany  
 z uszczelnieniem powierzchniowym.
+ Późniejsze uszczelnienie kabli w płycie kołnierzowej z tworzywa sztucznego za pomocą wkładów 
 uszczelniających KRASO® – dostępne także w wersji dzielonej!

Serwis montażowy KRASO®

Wy budujecie – my uszczelniamy!

+ Nowy budynek, czy remont? Serwis montażowy KRASO® uszczelni wszystko na waszej budowie. Nasz zespół  
 będzie wam towarzyszył od obmiaru, aż do montażu na placu budowy. Nasi technicy opracują dla Was  
 rozwiązania, a specjaliści montażu zajmą się montażem na miejscu.

+ Z chęcią odpowiemy na Państwa zapytania:
 +48 515 306 505
 biuro@bwbtechnology.pl
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Płyta wielokołnierzowa KRASO® MFP
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR)

Płyta wielokołnierzowa KRASO® MFP 
Sprytna kombinacja – innowacyjne rozwiązania
+ Płyta wielokołnierzowa KRASO® MFP łączy w sobie wysokiej jakości wkłady uszczelniające KRASO®  
 z płytą kołnierzową wykonaną z wysokiej jakości specjalnego tworzywa sztucznego – stosowanego  
 w branży motoryzacyjnej.
+ Oszczędność czasu i pieniędzy: dodatkowy wkład uszczelniający nie jest konieczny. Łatwy montaż,  
 prosty i szybki – dzięki niskiej wadze wystarczy jedna osoba.
+ Montaż do ściany z betonu wodoszczelnego. Zestaw zawiera uszczelkę płaską z EPDM, materiały 
 montażowe i nasz specjalny materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50.
+ Dla nowych i remontowanych budynków! Możliwość późniejszego montażu i uszczelnienia każdego rodzaju  
 kabli. Wersje specjalne wykonujemy i wysyłamy nawet w 24 godziny!
+ Sprawdzone przez MPA: wodoszczelność do 1,0 bara!
+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczna kontrola momentu obrotowego  
 bez klucza dynamometrycznego!
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Płyta wielokołnierzowa KRASO® MFP LG 1

do przeprowadzania rur, specjalne, wysoce wytrzymałe tworzywo sztuczne o grubości 30 mm, ze zintegrowanym wkładem uszczelniającym, 
nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A, szerokość uszczelki 20 mm, uszczelka płaska EPDM, obejmuje 
materiały montażowe oraz materiał KRASO® PU 50, wodoszczelność, sprawdzona przez MPA do 1,0 bara

Zakres dostawy: Płyta wielokołnierzowa KRASO® MFP, uszczelka płaska EPDM z materiałami montażowymi oraz materiałem klejąco-
uszczelniającym KRASO® PU 50
Inne wymiary i średnice na zapytanie!

Typ / Artykuł Płyta wielokołnierzowa KRASO® Typ MFP
Średnica zintegrowanego wkładu 
uszczelniającego KRASO® 80 100 125 150 200 250 300

Przybliżona wielkość płyty mm d = 206 d = 226 d = 243 d = 273 d = 323 d = 373 d = 423

Średnica rur lub kabli 
od … do … w mm

22 - 25 32 - 35 60 - 63 78 - 80 108 - 110 158 - 160 200

32 - 35 40 - 43 75 - 77 88 - 90 114 - 118 168 - 170 210

40 - 43 48 - 50 78 - 80 108 - 110 123 - 125 177 - 180 219

60 - 63 133 - 135 200 225

139 - 140 210 250

158 - 160

Sytuacja montażowa
Płyta wielokołnierzowa KRASO® MFP

Płyta wielokołnierzowa KRASO® MFP, uszczelka płaska EPDM, 
materiały montażowe, KRASO® PU 50

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego

Na
krę

tka z kontrolą
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Sytuacja montażowa Sytuacja montażowa Sytuacja montażowa

Stal nierdzewna V2A Stal nierdzewna V2A Stal nierdzewna V2A

Cynkowany ogniowo

Rura osłonowa KRASO®

 typ FL / ZA - montowana na kołki

Cynkowany ogniowo,  
z rurą osłonową z tworzywa 
sztucznego

Rura osłonowa  KRASO® typ FL / ZE
- do zabetonowania

Kołnierz luźny Kołnierz stały 

Cynkowany ogniowo

Wkład uszczelniający KRASO®  typ FL / DD
- podwójne uszczelnienie

Schematyczny widok z góry

Rura osłonowa z wkładem uszczelniającym  
KRASO® Typ FL 
Kołnierz stało-przesuwny do mocowania za pomocą kołków lub  
do zabetonowania oraz jako wkład uszczelniający
+ Dla budynków z uszczelnieniem zewnętrznym (czarna wanna): zgodnie z normą DIN 18533  
 (,,uszczelnienie elementów budowlanych mających kontakt z gruntem’’).

+ Każdorazowo w wersji dla wody pod ciśnieniem (DIN 18533 W2-E) i wody bez ciśnienia (DIN 18533 W1-E).

+ Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej V2A lub V4A, a także ze stali cynkowanej ogniowo!

+ Na życzenie wersja ze specjalną powłoką do budynków z grubowarstwową izolacją (np. KMB)
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Rura osłonowa KRASO® 
typ FL / ZA
-  montowana na kołki – ze stali  
 nierdzewnej – ze specjalną powłoką
-  zaślepki chroniące gwint -chronią 
 bolce gwintowane przed  
 zabrudzeniami w trakcie nakładania  
 izolacji
- dzięki podkładkom warstwa izolacji 
 jest odseparowana od bolców  
 gwintowanych
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Rura osłonowa KRASO® FL / ZA – kołnierz stało-przesuwny mocowany na kołki LG 2

Kołnierz przesuwny montowany na stałe za pomocą kołków, z rurą osłonową, do przeprowadzania rur i kabli z wykorzystaniem wkładów 
uszczelniających KRASO® (brak w zestawie), do budynków z uszczelnieniem zewnętrznym (hydroizolacja bitumiczna) chroniącym przed wodą 
pod ciśnieniem i wodą gruntową zgodnie z normą DIN 18533. Dostępne wersje: stal nierdzewna V2A lub cynkowanie galwaniczne, z powłoką 
specjalną lub bez
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Typ / Artykuł Rura osłonowa KRASO® Typ FL/ZA – WODA POD CIŚNIENIEM wg DIN 18533 W2-E

Tuleja rurowa średnica 
wewnętrzna ID 80 100 125 150 200 250 300

Długość wypustu w mm 80

Szerokość kołnierza stałego a1 ok. 170 mm   -   t = 10 mm

Szerokość kołnierza przesuwnego 
a2 ok. 155 mm   -   t = 10 mm

Rura osłonowa KRASO® Typ FL/
ZA - stal nierdzewna V2A- Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO®  Typ FL/
ZA   - cynkowana galwanicznie - Zapytaj o cenę !

Dodatkowa uszczelka z EPDM 
 (2 sztuki) Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO®  Typ FL/
ZA   - ze specjalną powłoką
-  stal nierdzewnaV2A -

Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO®  Typ FL/
ZA   - ze specjalną powłoką
- cynkowana galwanicznie-

Zapytaj o cenę !

Typ / Artykuł Rura osłonowa KRASO® Typ FL/ZA – WODA BEZ CIŚNIENIA wg DIN 18533 W1-E

Szerokość kołnierza stałego a1 ok. 80 mm   -   t = 6 mm

Szerokość kołnierza przesuwnego 
a2 ok. 70 mm   -   t = 6 mm

Rura osłonowa KRASO® Typ FL/
ZA  - stal nierdzewna V2A - Zapytaj o cenę !

ura osłonowa KRASO® Typ FL/ZA   
- cynkowana galwanicznie- Zapytaj o cenę !

Dodatkowa uszczelka z EPDM 
(2 sztuki) Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO®  Typ FL/
ZA   -ze specjalną powłoką
- stal nierdzewnaV2A - 

Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO® Typ FL/
ZA   -ze specjalną powłoką
- cynkowana galwanicznie-

Zapytaj o cenę !

Zakres dostawy: Rura  osłonowa KRASO® typ FL / ZA, rura osłonowa zespawana z kołnierzem stałym, kołnierz przesuwny, kołki rozporowe  
M8 x 100, wkręty, nakrętki i podkładki M20 lub M12.
Inne średnice i długości na zapytanie! Dostępny także w wykonaniu ze stali V4A!

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA 
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)
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Rura osłonowa KRASO® FL / ZE – kołnierz stało-przesuwny do zabetonowania LG 2

Kołnierz przesuwny montowany na stałe, do zabetonowania, z rurą osłonową, do przeprowadzenia kabli i rur z wykorzystaniem wkładów 
uszczelniających KRASO® (brak w zestawie), do budynków z uszczelnieniem zewnętrznym (hydroizolacja bitumiczna) chroniącym przed wodą 
pod ciśnieniem i wilgocią gruntową zgodnie z normą DIN 18533. Dostępne wersje: stal nierdzewna V2A lub cynkowanie galwaniczne, z powłoką 
specjalną lub bez
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Typ / Artykuł Rura osłonowa KRASO® Typ FL/ZE - WODA POD CIŚNIENIEM wg DIN 18533 W2-E

Tuleja rurowa średnica wewnętrzna 
ID 80 100 125 150 200 250 300

Grubość ściany w cm 20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50

Szerokość kołnierza stałego a1 ok. 170 mm   -   t = 10 mm

Szerokość kołnierza przesuwnego 
a2 ok. 155 mm   -   t = 10 mm

Rura osłonowa KRASO®  Typ FL/
ZE -stal nierdzewna V2A- Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO® Typ FL/
ZE   - cynkowana galwanicznie- Zapytaj o cenę !

Dodatkowa uszczelka z EPDM 
(2 sztuki) Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO® Typ FL/
ZE   - ze specjalną powłoką 
-stal nierdzewna V2A -

Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO® Typ FL/
ZE   - ze specjalną powłoką 
-cynkowana galwanicznie- 

Zapytaj o cenę !

Typ / Artykuł Rura osłonowa KRASO®  Typ FL/ZE – WODA BEZ CIŚNIENIA wg DIN 18533 W1-E

Szerokość kołnierza stałego a1 ok. 80 mm   -   t = 6 mm

Szerokość kołnierza przesuwnego 
a2 ok. 70 mm   -   t = 6 mm

Rura osłonowa KRASO®  Typ FL/
ZE   -stal nierdzewna V2A - Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO® Typ FL/
ZE  - cynkowana galwanicznie- Zapytaj o cenę !

Dodatkowa uszczelka z EPDM 
(2 sztuki) Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO® Typ 
FL/ZE   - ze specjalną powłok          
-stal nierdzewnaV2A -

Zapytaj o cenę !

Rura osłonowa KRASO®  Typ FL/
ZE   - ze specjalną powłoką
- cynkowana galwanicznie

Zapytaj o cenę !

Zakres dostawy: Rura osłonowa KRASO® typ FL / ZE, rura osłonowa zespawana z kołnierzem stałym, kołnierz przesuwny, kołki rozporowe M8 x 100, 
wkręty, nakrętki i podkładki M20 lub M12.
Inne średnice i długości na zapytanie! Dostępny także w wykonaniu ze stali V4A!

Rura osłonowa KRASO® typ FL / ZE
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR)
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Wkład uszczelniający KRASO® FL – kołnierz stało-przesuwny LG 2

Kołnierz stało-przesuwny z wkładem uszczelniającym KRASO® , do przeprowadzania rur i kabli do budynków z uszczelnieniem zewnętrznym 
(hydroizolacja bitumiczna) chroniącym przed wodą pod ciśnieniem i wilgocią gruntową zgodnie z normą DIN 18533. Dostępne wersje: stal 
nierdzewna V2A lub cynkowanie galwaniczne, z powłoką specjalną lub bez, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO®DKM
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Średnica DN 80 100 125 150 200 250 300

maks. średnica zewnętrzna rury lub kabla

od 0 0 0 0 0 0 0

do 55 75 100 125 175 225 275

Typ / Artykuł Wkład uszczelniający KRASO®  Typ FL/DD - WODA POD CIŚNIENIEM wg DIN 18533 W2-E

Szerokość kołnierza stałego a1 ok. 170 mm   -   t = 10 mm

Szerokość kołnierza przesuwnego 
a2 ok. 155 mm   -   t = 10 mm

Wkład uszczelniający KRASO®   
Typ FL/DD -stal nierdzewnaV2A - Zapytaj o cenę !

Wkład uszczelniający KRASO®  
Typ FL/DD -cynkowana galwanicznie- Zapytaj o cenę !

Dodatkowa uszczelka z EPDM 
(2 sztuki) Zapytaj o cenę !

Wkład uszczelniający KRA-
SO® Typ FL/DD - ze specjalną 
powłoką -stal nierdzewnaV2A -

Zapytaj o cenę !

Wkład uszczelniający KRASO® 
Typ FL/DD   - ze specjalną 
powłoką -cynkowana galwanic-
znie-

Zapytaj o cenę !

Typ / Artykuł Wkład uszczelniający  KRASO® Typ FL/ED - WODA BEZ CIŚNIENIA wg DIN 18533 W1-E 

Szerokość kołnierza stałego a1 ok. 80 mm   -   t = 6 mm

Szerokość kołnierza przesuwnego 
a2 ok. 70 mm   -   t = 6 mm

Wkład uszczelniający KRASO®  
Typ FL/ED– stal nierdzewna-
V2A -

Zapytaj o cenę !

Wkład uszczelniający KRASO® 
Typ FL/ED-cynkowana galwa-
nicznie-

Zapytaj o cenę !

Dodatkowa uszczelka z EPDM 
(2 sztuki) Zapytaj o cenę !

Wkład uszczelniający KRASO® 
Typ FL/ED   
- ze specjalną powłoką  
-stal nierdzewna-

Zapytaj o cenę !

Wkład uszczelniający KRASO®   
Typ FL/ED   
- ze specjalną powłoką 
-cynkowana galwanicznie

Zapytaj o cenę !

Wkład uszczelniający KRASO® typ FL
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR)

Zakres dostawy: Wkład uszczelniający KRASO® typ FL / DD / Wkład uszczelniający KRASO® typ FL / ED, wkład uszczelniający zgrzany z kołnierzem 
stałym, kołnierz przesuwny, kołki rozporowe M8 x 100, wkręty, nakrętki i podkładki M20 lub M12, uszczelka 40 mm lub 20 mm
Inne średnice i długości na zapytanie! Dostępny także w wykonaniu ze stali V4A!

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego

Na
krę

tka z kontrolą
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Rury osłonowe KRASO® z kołnierzem klejonym 
Proste podłączenie do uszczelnienia powierzchniowego
+  Rura osłonowa z kołnierzem klejonym wg normy DIN 18533 w celu łatwego 
 i szybkiego połączenia z uszczelnianiem powierzchniowych (izolacja bitumiczna).
+ Jako wycięcie na potrzeby późniejszego montażu rur lub kabli z użyciem wkładu uszczelniającego KRASO®!
+ Dostępna w wersji ze stali nierdzewnej lub jako grubościenna rura osłonowa w wymiarze rzeczywistym.

Rura osłonowa KRASO®  E/ FE/ KF LG 1  
Stal nierdzewna/ rura osłonowa / kołnierz klejony
Rura osłonowa ze stali nierdzewnej, z kołnierzem klejonym ze stali nierdzewnej, obwodowym, 
o wymiarze ok. 12 cm, zgodnym z normą DIN 18533, do zabetonowania, ze stali nierdzewnej V2A, do osłony rur 
lub kabli z użyciem wkładu uszczelniającego KRASO® (nie stanowi części dostawy), z dwiema zaślepkami KRASO® 

ułatwiającymi montaż.

Typ/ artykuł Rura osłonowa KRASO®  E/ FE/ KF

Średnica wewnętrzna 80 100 125 150 200 250 300

Dostępne standardowe grubości ścianek w cm 20, 24, 25, 30

Średnica kołnierza klejonego obwodowo 120 mm

Rura osłonowa KRASO® E/ FE/ KF Zapytaj o cenę!

Koszt dodatkowy: każde kolejne 
rozpoczęte 10 cm Zapytaj o cenę!

Typ/ artykuł Rura osłonowa KRASO®  E/ FE/ KF

Średnica wewnętrzna 80 100 125 150 200 250 300

Dostępne standardowe grubości ścianek w cm 20, 24, 25, 30

Średnica kołnierza klejonego obwodowo 120 mm

Rura osłonowa KRASO®  K/ FE/ KF
- cynkowana galwanicznie - Zapytaj o cenę!

Koszt dodatkowy: każde kolejne 
rozpoczęte 10 cm Zapytaj o cenę!

Dostawa obejmuje: Rura osłonowa KRASO®E/ FE/ KF, z dwiema zaślepkami KRASO® ułatwiającymi montaż.

Na życzenie dostępne inne średnice i grubości ścian! Dostępne na zapytanie także w wykonaniu ze stali V4A.

Dostawa obejmuje: Rura osłonowa KRASO® K / FE / KF – cynkowana galwanicznie -, z dwiema zaślepkami KRASO® ułatwiającymi montaż.

Na życzenie dostępne inne średnice i grubości ścian! Dostępne na zapytanie także w wykonaniu ze stali V4A.

Rura osłonowa KRASO® K/ FE/ KF LG 1  
Tworzywo sztuczne/ rura osłonowa/ kołnierz klejony
Grubościenna rura osłonowa z tworzywa sztucznego, z cynkowanym galwanicznie kołnierzem klejonym,  
obwodowym o wymiarze ok. 12 cm, zgodnym z normą DIN 18533, do zabetonowania, ze stali nierdzewnej V2A,  
do osłony rur lub kabli z użyciem wkładu uszczelniającego KRASO® (nie stanowi części dostawy),  
z dwiema zaślepkami KRASO®ułatwiającymi montaż.
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NOWOŚĆ!
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Płyta kołnierzowa KRASO® stal nierdzewna V2A LG 2

do przeprowadzania rur lub kabli z użyciem wkładów uszczelniających KRASO®  
(brak w zestawie), przed otworem rdzeniowym w betonie lub elemencie murowanym,  
ze stali nierdzewnej V2A, uszczelka płaska EPDM

Płyta kołnierzowa KRASO® cynkowana galwanicznie LG 2

do przeprowadzania rur lub kabli z użyciem wkładów uszczelniających KRASO® (brak w zestawie), przed otworem  
rdzeniowym w betonie lub murze, stal cynkowana ogniowo, z przyspawaną tuleją na rurę, uszczelka płaska EPDM

Płyta kołnierzowa KRASO®, 
stal nierdzewna

Sytuacja montażowa
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Zakres dostawy: Płyta kołnierzowa KRASO®, stal nierdzewna V2A, z przyspawaną tuleją na rurę ze stali nierdzewnej, uszczelka płaska EPDM z 
materiałem mocującym i materiałem klejąco-uszczelniającym KRASO® PU 50.

Inne wymiary i średnice na zapytanie! 
Za dopłatą możliwość dostarczenia: wersji dzielonej, konstrukcji kołnierza stało- i przesuwnego wg normy DIN 18533, stal nierdzewna V4A!

Zakres dostawy: Płyta kołnierzowa KRASO®, cynkowana galwanicznie, uszczelka płaska EPDM z materiałem mocującym oraz materiałem klejąco-
uszczelniającym KRASO® PU 50.

Inne wymiary i średnice na zapytanie! 
Za dopłatą możliwość dostarczenia: wersji dzielonej, konstrukcji kołnierza stało- i przesuwnego wg normy DIN 18533.

Typ / Artykuł Płyta kołnierzowa KRASO® stal nierdzewna V2A

Tuleja rurowa średnica wewnętrzna ID 80 100 125 150 200 250 300

Długość wpustu w mm 80 80 80 80 80 80 80

Wielkość płyty w mm d = 240 d = 260 d = 290 d = 310 d = 360 d = 410 d = 460

Płyta kołnierzowa KRASO® stal 
nierdzewna V2A Zapytaj o cenę !

Typ / Artykuł Płyta kołnierzowa KRASO® cynkowana galwanicznie

Tuleja rurowa średnica wewnętrzna ID 80 100 125 150 200 250 300

Długość wpustu w mm 80 80 80 80 80 80 80

Wielkość płyty w mm d = 240 d = 260 d = 290 d = 310 d = 360 d = 410 d = 460

Płyta kołnierzowa KRASO® cynkowana 
galwanicznie Zapytaj o cenę !

Stal nierdzewna czy cynkowana?
Należy na to zwrócić uwagę

+ Długotrwała jakość: stal nierdzewna odznacza się wyjątkowo wysoką zawartością chromu, który tworzy  
 z innymi elementami stopu swoistą warstwę ochronną (tlenek chromu), która szczególnie dobrze chroni  
 stal przed korozją i kwasami.

+ Korzystna alternatywa: stal cynkowana ogniowo posiada powłokę ochronną z cynku. W przypadku  
 uszkodzenia powłoki cynkowej o grubości kilku mikrometrów (µm) na placu budowy, ryzyko korozji wzrośnie.  
 Także w przypadku stałej wilgoci należy wykorzystać jakość, jaką oferuje stal nierdzewna.
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+ Dzięki kategorii produktów system przyłączy domowych realizujemy 
potrzebę inwestorów i dostawców mediów, którzy poszukują wygodnych, 
prostych i szczelnych rozwiązań w zakresie przyłączy domowych: 
prądu elektrycznego, wody, gazu,instalacji teletechnicznych i centralnego 
ogrzewania.

+ Podłogowy system wygodnych przyłączy KRASO® BKP – Podłoga – 90 oferuje 
rosnącej liczbie inwestorów rezygnujących z piwnicy, komfortowe, kompletne 
rozwiązanie w zakresie wprowadzenia do domu przyłączy mediów pod kątem 
90°, które jest wodo- i gazoszczelne – od ulicy, do budynku. Ten wygodny 
pakiet, posiadający certyfikację DVGW, daje się zamontować w sposób 
odpowiedni, prosty i stabilny, a jego wysokość jest regulowana. Nowość: 
Zewnętrzna średnica węża 90 mm, wewnętrzna 80 mm! Zestaw obejmuje 
system przedłużający! Odporny na metan!

+  Buduj dla przyszłości. System wygodnych przyłączy KRASO® BKP – Podłoga 
– 90 – 5-cio modułowy posiada dodatkowo wolne miejsce, a dziesięć 
metrów systemu elastycznej rury KRASO® FLS zapewnia możliwość dalszej 
rozbudowy!

+ Dla budynków podpiwniczonych dostępny jest system KRASO® BKP – Ściana: 
Dzięki naszemu nowemu kompletnemu przyłączu domowemu można wygodnie 
wprowadzić do piwnicy gaz, wodę, prąd elektryczny i instalacje teletechniczne! 
Certyfikat DVGW zgodnie z normą VP 501: Kompletny gazo- i wodoszczelny 
system do ciśnienia 1 bara! Zewnętrzny element uszczelniający o średnicy 
uszczelki 80 mm, z kołnierzem wg normy DIN 18533! Odporny na metan! 
Nie przepuszcza radonu!

+ Ogrzewanie lokalne, sieciowe lub geotermalne – ten rodzaj zasilania energią 
cieplną oferuje pewne korzyści: ekonomia, niewielkie potrzeby konserwacji, 
oszczędność miejsca i dobry bilans dwutlenku węgla. Aby bezpiecznie 
wprowadzić przewody ogrzewania lokalnego, sieciowego lub geotermalnego 
do budynku, mamy w ofercie systemowe przyłącze dla instalacji grzewczej 
KRASO®, oraz system przyłączy KRASO® BKP – Ściana – NFE dla budynków 
podpiwniczonych. Obejmuje wszystkie spotykane zwykle, elastyczne i 
uszczelnione przewody, ze zintegrowanym połączeniem zasilającym i 
odbiorczym.

+  W razie jakichkolwiek pytań o system przyłączy domowych chętnie udzielimy 
Państwu porady telefonicznej lub osobiście na placu budowy.

Systemy przyłączy domowych
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Wielobranżowe przyłącze
dla budynków niepodpiwniczonych

Systemowe przyłącze podłogowe KRASO® BKP – 90
Kompletny system przyłączy dla inwestorów, projektantów, 
użytkowników, dostawców mediów i sprzedawców
+ Zmodyfikowaliśmy nasze systemowe przyłącze podłogowe KRASO® BKP – 90 tak, aby był jeszcze wygodniejszy:
+ Nowa średnica rury instalacyjnej: zewnętrzny wymiar 90 mm – wewnętrzny 80 mm
+ W komplecie zestaw przedłużający
+ Odporny na metan!
+ Wzrokowa kontrola tulei blokującej

system pr
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Systemowe przyłącze podłogowe KRASO® BKP – 90 
Wielobranżowe przyłącze domowe: woda, prąd elektryczny, gaz  
oraz instalacje teletechniczne  
+ Wygodne rozwiązanie dla inwestorów: woda, prąd elektryczny, gaz oraz instalacje  
 teletechniczne można wprowadzić do niepodpiwniczonego budynku w sposób bezpieczny i szczelny!
+ • Certyfikat DVGW wg normy VP 601: Kompletny system, gazo- i wodoszczelny, o szczelności do 1 bara! 
 • Wysokiej jakości system gazo- i zapachoszczelny – wg. niemieckiej instrukcji ochrony powietrza TA Luft! 
 • Nie przepuszcza radonu! Odporny na metan! 
 • Czterożebrowa uszczelka KRASO®: Uszczelnienie zewnętrzne w połączeniu z betonem do 7 barów !  
  Gazo- i wodoszczelność całego systemu do 1 bara!

+ Prosty montaż dzięki stabilnej konstrukcji i kontroli wzrokowej tulei blokującej –  
 unikniesz błędów podczas montażu!

+ Nowa średnica rury instalacyjnej: zewnętrzna 90 mm – wewnętrzna 80 mm

+ Montaż do poziomu podbudowy z betonu – eliminuje potknięcia i uszkodzenia  
 podczas murowania ścian! W zestawie znajdują się osłona na czas budowy.

+ Chropowaty kołnierz szpachlowy do połączenia z izolacją poziomą!

+ Regulowana wysokość, zarówno dla podbudowy z betonu jak i warstw podłogowych.

+ Zawiera wszystkie elementy zapewniające bezpieczne podłączenie do sieci: Sprawdzone wg norm DVGW!   
 Obejmuje wkłady uszczelniające KRASO® BKP – Podłoga – do przyłączy prądu elektrycznego, wody,  
 instalacji teletechnicznych oraz jedno wolne wejście, a także zestawy montażowe zabezpieczeń przed  
 przekręceniem i wyrwaniem dla następujących przyłączy:

 • przyłącze gazowe Schuck DN 25* 
 • przyłącze gazowe RMA DN 25*

+ Zestawy montażowe dla następujących zabezpieczeń przed przekręceniem i wyrwaniem dostępne są opcjonalnie  
 dla następujących przyłączy:

 • przyłącze Voigt DN 25 
 • przyłącze gazowe Voigt DN 32

+ Dołączony zestaw do przedłużenia rur instalacyjnych!

+ Dostępne wersje systemowego przyłącza podłogowego - KRASO® BKP: podstawowa oraz do zabudowy  
 w stanie surowym obiektu
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Systemowe przyłącze podłogowe KRASO® 
BKP – 90 Zobacz film montażowy
(po prostu zeskanuj kod QR)

* nie zawarte w zestawie poczwórnym KRASO® BKP :podstawowym i do zabudowy w stanie surowym -4-modułowym

Opakowanie kartonowe
Łatwe składowanie
dostosowane do wymiaru  
europalety

Większa średnica 

wewnętrzna:

teraz 80 mm !
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564 mm 90 mm

Przedłużka stopy podporowej

Stopa podporowa

 Para dźwigarów podporowych

Śruby motylkowe

Uniwersalne zaślepki do węża

uszczelka rury gazowej zabezpieczająca wnętrze rury 
instalacyjnej FLS 90 przed piaskiem

Element do zabudowy w betonie 
z regulacją wysokości oraz 

uszczelką czterożebrową gazo-i 
wodoszczelną

 Uszczelka telekomunikacyjna z wtyczką końcową 
oraz łącznik węża KRASO® 90/80

2 x uszczelka do wody lub prądu, składająca się 
z uniwersalnej zaślepki końcowej  i łącznika węża 
KRASO® 90/80

Wkłady uszczelniające 
-Telekomunikacja-

-Woda-
-Prąd-

-Ślepy-(do późniejszego wykorzystania )

Zestaw montażowy z zabezpieczeniem przed przekręceniem 
i wyrwaniem
- domowe przyłącze gazowe Schuck DN 25 (w zestawie )
- domowe przyłącze gazowe RMA DN 25 (w zestawie )
- domowe przyłącze gazowe Voigt DN 25 (opcjonalnie )
- domowe przyłącze gazowe Voigt DN 32 (opcjonalnie )

Przedłużka do posadzki z regulacją wysokości

Chropowaty kołnierz szpachlowy do 
połączenia z izolacją poziomą

Elastyczna rura instalacyjna FLS 90 z 
nawulkanizowaną mufą 
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m
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Regulacja 
poziomu w 
zależności 
od wysokości 
warstw 
podłogowych

OKRF**

OKFF*

*OKFF = Górna krawędź gotowej podłogi n, **OKRF = Górna krawędź podbudowy z betonu

Kąt 
gię

cia
 >1000mm
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Kontrola wzrokowa tulei 
blokującej

Podstawa do zabudowy z 
regulacją wysokości

Stabilne konstrukcja montażowa  
z przedłużką stopy podporowej

Podstawa do zabudowy 
z regulacją wysokości

Rura instalacyjna FLS 90 z tuleją 
blokującą. Panel podłogowy z kontrolą 
wizualną montażu 

Montaż: przedłużki do podłogi oraz wkłady 
uszczelniające BKP

Stan przed wykończeniem posadzki z zamkniętym 
frontem do warstwy wykończeniowej 

Łatwa konstrukcja -  
bezpieczne połączenie
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Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw podstawowy

Regulowana wysokość do górnej krawędzi podbudowy z betonu w mm od…do… 1350 - 1400

Regulowana wysokość do górnej krawędzi gotowej podłogi w mm od…do… 12 - 280

Promień wygięcia w mm ≥ 1000

Wymiary panelu podłogowego widocznego w jastrychu 564 x 90 423 x 90 284 x 90 141 x 90

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw podstawowy- 4-madułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 4 x 3 Metry 4 x 6 Metrów 4 x 9 Metrów 4 x 12 Metrów

Prąd-Woda-Telekomunikacja-Ślepy

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw podstawowy- 3-madułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 3 x 3 Metry 3 x 6 Metrów 3 x 9 Metrów 3 x 12 Metrów

Prąd-Woda-Ślepy

Prąd-Woda-instalacje teletechniczne

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw podstawowy- 2-madułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 2 x 3 Metry 2 x 6 Metrów 2 x 9 Metrów 2 x 12 Metrów

Prąd-Woda

Prąd-instalacje teletechniczne

Woda-instalacje teletechniczne

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw podstawowy- 1-madułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 1 x 3 Metry 1 x 6 Metrów 1 x 9 Metrów 1 x 12 Metrów

Prąd-Woda-instalacje teletechniczne-lub Ślepy
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Systemowe przyłącze podłogowe KRASO® BKP – 90 – zestaw podstawowy  
(obejmuje zestawy montażowe zabezpieczające przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu)

Podstawowy zestaw instalacyjny systemowego przyłącza podłogowego KRASO® BKP– 90; wielobranżowe przyłącze domowe dla mediów (prąd 
elektryczny, woda, instalacje teletechniczne) dla budynków niepodpiwniczonych, w zestawie z rurami instalacyjnymi KRASO® FLS 90

Zestaw obejmuje: Poniższe dane odnoszą się do zestawu podstawowego KRASO®BKP – 90 – 4-modułowego z rurami instalacyjnymi KRASO®FLS 
90 (L= 3,0 m), w przypadku innych zestawów (kompletny, 3-modułowy, 2-modułowych, 1-modułowych) zawartość jest inna.

Inne kombinacje - na zapytanie !

• Stopa podporowa
• Przedłużka stopy podporowej
• Para dźwigarów podporowych
• Element do zabudowy w betonie z regulacją wysokości oraz uszczelką
 czterożebrową gazo-i wodoszczelną KRASO® kontrola wzrokowa tulei  
 blokującej, wstępnie zamontowana osłonka ochronna na czas budowy
• Poczwórny zestaw elastycznych rur instalacyjnych KRASO® FLS 90 
 (L=3,0 m), z nawulkanizowaną mufą blokującą i osłoną
• Przedłużka do posadzki z regulacją wysokości
• Regulacja wysokości dla przedłużek do podłogi (2 szt.)
• Instrukcje montażu dla systemowego przyłącza podłogowego
• Calówka
• Zestaw montażowy składa się z
 - wkładu uszczelniającego dla wody KRASO® BKP 
 - dwie śruby samogwintujące
 - uszczelnienia dodatkowego dla wody
 - uniwersalnej zaślepki-dzielonej 
 - złącze rur instalacyjnych 90/80
 - dwa zaciski ze stali nierdzewnej do rur instalacyjnych

• wkładu uszczelniającego dla prądu elektrycznego KRASO® BKP 
 - dwie śruby samogwintujące
 - uszczelnienia dodatkowego dla prądu elektrycznego
 - uniwersalna zaślepka – dzielona
 - złącze rur instalacyjnych 90/80
 - dwa zaciski ze stali nierdzewnej do rur instalacyjnych
• wkładu uszczelniający dla Instal teletechnicznych KRASO® BKP 
 - dwie śruby samogwintujące
 - uszczelnienia dodatkowego dla prądu elektrycznego
 - uniwersalna zaślepka – dzielona
 - złącze rur instalacyjnych 90/80
 - dwa zaciski ze stali nierdzewnej do rur instalacyjnych
• wkładu uszczelniający typ ślepy KRASO® BKP 
 - dwie śruby samogwintujące
 - uszczelnienia dodatkowego dla wkładu ślepego
 - dwa zaciski ze stali nierdzewnej do rur instalacyjnych
 • zestaw przedłużający dla systemowego przyłącza podłogowego  
 KRASO® BKP, składa się z:
 - 8 x rurki termokurczliwe 95/25
 - 4 x przejściówka DN 90 z zaślepką

LG 5
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Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw kompletny

Regulowana wysokość do górnej krawędzi podbudowy z betonu w mm od…do… 1350 - 1400

Regulowana wysokość do górnej krawędzi gotowej podłogi w mm od…do… 12 - 280

Promień wygięcia w mm ≥ 1000

Wymiary panelu podłogowego widocznego w jastrychu 564 x 90 423 x 90 284 x 90 141 x 90

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw podstawowy- 4-madułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 4 x 3 Metry 4 x 6 Metrów 4 x 9 Metrów 4 x 12 Metrów

Prąd-Woda-instalacje teletechniczne-Ślepy/Gaz

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw podstawowy- 3-madułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 3 x 3 Metrów 3 x 6 Metrów 3 x 9 Metrów 3 x 12 Metrów

Prąd-Woda-Ślepy/Gaz

Prąd-instalacje teletechniczne-Ślepy/Gaz

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw podstawowy- 2-madułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 2 x 3 Metry 2 x 6 Metrów 2 x 9 Metrów 2 x 12 Metrów

Prąd-Ślepy/Gaz

Woda-Ślepy/Gaz

Instalacje teletechniczne-Ślepy/Gaz

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw podstawowy- 1-madułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 1 x 3 Metry 1 x 6 Metrów 1 x 9 Metrów 1 x 12 Metrów

Ślepy/Gaz

Systemowe przyłącze podłogowe KRASO® BKP – 90 – zestaw kompletny 
(obejmuje zestawy montażowe zabezpieczające przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu)

Podstawowy zestaw instalacyjny systemowego przyłącza podłogowego KRASO® BKP– 90; wielobranżowe przyłącze domowe dla mediów (prąd 
elektryczny, woda, instalacje teletechniczne, gaz) dla budynków niepodpiwniczonych, w zestawie z rurami instalacyjnymi KRASO®FLS 90

Zestaw obejmuje: Jak wyżej, dodatkowo:

• Zestaw montażowy dla zabezpieczenia przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu Schuck DN 25
• Zestaw montażowy dla zabezpieczenia przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu RMA DN 25
 w obydwu przypadkach uszczelnienie główne i dodatkowe

Opcjonalnie dostępne:

• Zestaw montażowy dla zabezpieczenia przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu Voigt DN 25
• Zestaw montażowy dla zabezpieczenia przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu Voigt DN 32
 w obydwu przypadkach uszczelnienie główne i dodatkowe

Inne kombinacje - na zapytanie !

Zestaw przedłużający KRASO® BKP – Podłoga – NFE
Do połączenia elastycznych rur instalacyjnych KRASO® FLS 90 z istniejącą rurą osłonową na budowie,
składający się z ośmiu rurek termokurczliwych 95/25 oraz czterech przejściówek DN 90 z zaślepką.
Zawarty we wszystkich zestawach przyłączach podłogowych KRASO® BKP – 90!

Wąż kurczliwy 95/25 z 
przejściówką DN 90Dostarczana przez klienta rura 

osłonowa, np. KRASO® FLS 90

Wąż kurczliwy 95/25 z 
przejściówką DN 90

LG 5
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Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw do stanu surowego

Regulowana wysokość do górnej krawędzi podbudowy z betonu w mm od…do… 1350 - 1400

Promień wygięcia w mm ≥ 1000

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw do stanu surowego-4-modułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 4 x 3 Metry 4 x 6 Metrów 4 x 9 Metrów 4 x 12 Metrów

Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw  
do stanu surowego-4-modułowy

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw do stanu surowego-3-modułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 3 x 3 Metry 3 x 6 Metrów 3 x 9 Metrów 3 x 12 Metrów

Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw  
do stanu surowego-3-modułowy

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw do stanu surowego-2-modułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 2 x 3 Metry 2 x 6 Metrów 2 x 9 Metrów 2 x 12 Metrów

Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw  
do stanu surowego-2-modułowy

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw do stanu surowego-1-modułowy

Ilość rur instalacyjnych FLS 90 1 x 3 Metry 1 x 6 Metrów 1 x 9 Metrów 1 x 12 Metrów

Systemowe przyłącze podłogowe KRASO®BKP-90-zestaw do stanu surowego-
1-modułowy
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Systemowe przyłącze podłogowe KRASO® BKP – 90 – zestaw do stanu surowego 
(obejmuje zestawy montażowe zabezpieczające przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu)

Zestaw instalacyjny systemowego przyłącza podłogowego KRASO® BKP– 90 do zabudowy dla stanu surowego; wielobranżowe przyłącze domowe 
dla mediów (prąd elektryczny, woda, instalacje teletechniczne, gaz) dla budynków niepodpiwniczonych, w zestawie z rurami instalacyjnymi KRASO® FLS 90

Zestaw obejmuje: Poniższe dane odnoszą się do zestawu przeznaczonego do zabudowy dla dstanu surowego KRASO®  BKP – 90 – 
4-modułowego z rurami instalacyjnymi KRASO®  FLS 90 (L = 3,0 m), w przypadku innych zestawów (3-modułowy, 2-modułowych, 1-modułowych) 
zawartość jest inna.
• Stopa podporowa
• Przedłużka stopy podporowej
• Para dźwigarów podporowych
• Element do zabudowy w betonie z regulacją wysokości oraz uszczelką czterożebrową gazo-i wodoszczelną Kraso®,  
 kontrola wzrokowa tulei blokującej, wstępnie zamontowana osłonka ochronna na czas budowy
• Poczwórny zestaw elastycznych rur instalacyjnych KRASO®  FLS 90 (L=3,0 m), z nawulkanizowaną mufą blokującą i osłoną
• Instrukcje montażu dla systemowego przyłącza podłogowego
• Calówka
• zestaw przedłużający dla systemowego przyłącza podłogowego KRASO® BKP, składa się z:
 - 8 x rurki termokurczliwe 95/25
 - 4 x przejściówka DN 90 z zaślepką
Wyposażenie opcjonalne – patrz strona 43

LG 5
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Zestaw obejmuje: Zob. system KRASO® BKP –Podłoga – 90, jednakże z dodatkową wkładką 
uszczelniającą KRASO® BKP – Podłoga – Wkład Uszczelniający – Ślepy, uszczelnienie dodatkowe 
zaślepek, pięć odcinków rury instalacyjnej KRASO®  FLS 90 (10 metrów) 

10 metrów rur instalacyjnych, aż do ulicy

◂ = prace zie
mne niepotrze

bne!

1 wolne
przyłacze!

▾

System przyłączy KRASO® BKP – Podłoga – 90 – 5-cio modułowych
Buduj dla przyszłości: 10 metrów pustej rury osłonowej + jedno wolne przyłącze
+ Inwestorzy budują dla przyszłości! Dzięki jednemu wolnemu miejscu oraz dziesięciu metrom rury osłonowej  
 można przygotować się jak najlepiej na przyszłe produkty i zmiany!
+  Stacja ładowania dla pojazdów napędzanych prądem elektrycznym, dodatkowe przyłącze sieci 
 światłowodowej dla biura domowego, przyłącze elektryczne dla basenu, sauny, 
 dla oświetlenia ogrodu. Ten zestaw zapewnia swobodę wykorzystania wolnego 
 miejsca w dowolnym celu!
+  Dzięki systemowi pustych rur instalacyjnych rozłożonych, aż do granicy działki, 
 oszczędza się na kosztach w razie konieczności użycia koparki i prac ziemnych 
 przy rozkładaniu dodatkowych przyłączy czy wzmocnień w przyszłości.
 System wygodnych przyłączy KRASO® BKP – Podłoga – 90 – 5-cio modułowy 
 dla każdego przyłącza przewiduje 10 metrów przewodu KRASO® FLS 90!
System wygodnych przyłączy KRASO® BKP– Podłoga–90–5-cio modułowe dla każdego  
przyłącza przewiduje 10 metrów przewodu KRASO®  FLS 90!

Typ/ artykuł KRASO® BKP - Podłoga-90-pełny-5-cio 
modułowy

Wys. regulowana wysokość do krawędzi górnej podłogi surowej w mm od … do … 1350 - 1400

Wys. regulowana wysokość do krawędzi górnej podłogi gotowej w mm od … do … 12 - 280

Promień wygięcia w mm ≥ 1000

Wymiary nakładki podłogowej – krawędź 705 x 90

Obejmuje rurę KRASO® FLS 90 5 x 10 metrów

System wygodnych przyłączy KRASO® BKP – Podłoga – 90 – 5-cio modułowy 
(wraz z zestawami montażowymi, zabezpieczeniami przed przekręceniem oraz zabezpieczeniem przyłącza gazu)

System wygodnych przyłączy KRASO®BKP – Podłoga – 90 – kompletne, wielobranżowe przyłącze domowe 
dla mediów (prąd elektryczny, woda, instalacje teletechniczne, gaz) dla budynków niepodpiwniczonych, 
wyposażone w rury osłonowe KRASO® FLS 90.
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Przedłużka podłogowa KRASO® BKP LG 5

Do systemu KRASO®BKP – Podłoga – 90, od jednego do czterech przyłączy, z regulacją wysokości, folią ochronną i środkiem poślizgowym.

Nakładka KRASO® ® BKP 
pojedyncza 

Pierścień do regulacji
wysokości

poczwórna 

do zabudowy surowej podstawowy pełny

Jedna branża lub więcej: zestaw przyłączy 
KRASO® BKP daje się skonfigurować tak, 
aby pasował do potrzebnych przyłączy 
zasilających.

Stabilna podstawa montażowa sprawia, 
że montaż jest tak łatwy, jak to tylko 
możliwe; wszystko dostarczane w jednym 
opakowaniu – włącznie z przedłużkami 
podpór!

Zestaw standardowo zawiera instalacyjne 
rury osłonowe KRASO® FLS 90 w odcinkach 
po 3 metry na każde przyłącze, opcjonalnie 
można jednak dostarczyć rury długości 6,9 
lub 12 metrów.

Zestaw przedłużający KRASO® BKP: Łatwe 
przedłużenie dzięki systemowi termokurc-
zliwemu i przejściówce.

Element podłogowy o regulowanej 
wysokości wyposażony jest w chropowaty 
kołnierz do szpachlowania, w celu łatwego 
połączenia z izolacją poziomą

Dzięki nakładce podłogowej można 
dokładnie dostosować system przyłączy 
KRASO® BKP do wysokości podłogi.

Istnieje możliwość
dodatkowego zamówienia

nakładki według postępu prac.
Zamiana pomiędzy rodzajami
mediów nie jest konieczna.

Zestaw montażowy zgodny z DVGW: W 
celu gazo- i wodoszczelngo podłączenia 
przyłączy wody, prądu elektrycznego, me-
diów oraz innego dowolnego przyłącza.

Istnieje możliwość dodatkowego 
zamówienia elementów zależnie od 
postępu prac. Zamiana pomiędzy

rodzajami mediów nie jest
konieczna.

Zestawy montażowe obejmują zabezpieczenia 
przed przekręceniem i wyrwaniem zgodne z 
normami DVGW VP 601: Schuck DN 25 oraz 
RMA DN 25 w zestawie. Opcjonalnie dostępne 
Voigt DN 25 oraz DN 32.

Istnieje możliwość dodatkowego 
zamówienia elementów zależnie od 
postępu prac. Zamiana pomiędzy

rodzajami mediów nie jest
konieczna.

Istnieje możliwość dodatkowego 
zamówienia elementów zależnie od 
postępu prac. Zamiana pomiędzy

rodzajami mediów nie jest
konieczna.

System przyłączy
KRASO® BKP – Podłoga – 90
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Typ/ artykuł KRASO® FLS 90

Średnica wewnętrzna ID w mm 80

Średnica zewnętrzna w mm 90

Promień wygięcia w mm 200

Ciężar w kg/ m, około 1,45

Maks. długość odcinka w m 30

KRASO®  FLS 90 Zapytaj o cenę

 System rur elastycznych KRASO® FLS 90 LG 5

 System rur elastycznych służący do ochrony przewodów, jako przedłużenie systemu przyłączy KRASO®  BKP – Podłoga 
– 90 za pomocą zestawu przedłużającego KRASO® , wersja ciężka, dla wysokich obciążeń mechanicznych; wysoka 
odporność na działanie ługów i kwasów, bez zmiękczaczy, zgodny z normą RoHS; ściany wewnętrzne gładkie, w ścianie 
zewnętrznej spirala z twardego PCW; zakres temperatur pracy -15 °C do +60 °C.

KRASO® FLS 90 
Spirala z twardego PCW

Zakres dostawy: Rura KRASO® FLS 90

N
OWA BUDOW

LA

N
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* dla wersji sztywnej i elastycznej

 Zestaw zawiera: Zestaw montażowy KRASO®, zabezpieczenie przed przekręceniem i wyrwaniem

Schuck DN 25 Voigt DN 25 Voigt DN 32RMA DN 25*

Typ/ artykuł Zestaw montażowy KRASO®  dla zabezpieczeń przed przekręceniem i wyrwaniem, dla przyłącza gazu

Przyłącze gazu Schuck DN 25 RMA DN 25* Voigt DN 25 Voigt DN 32

Zestaw montażowy KRASO®  zabezpieczenie
przed przekręceniem i wyrwaniem

Zapytaj o cenę

 Zestawy montażowe dla zabezpieczeń przed przekręceniem i wyrwaniem LG 5
dla wprowadzenia do skrzynki gazowej dla zestawu przyłączy KRASO® BKP, wg normy DVGW VP 601, wraz z podstawowymi i dodatkowymi  
elementami uszczelniającymi, zaślepką przyłącza gazu i śrubami samogwintującymi

N
OWA BUDOW

LA
 Wkładka uszczelniająca KRASO® BKP – Podłoga – z dodatkowym uszczelnieniem LG 5

 dla zestawu przyłączy KRASO® BKP – Podłoga – 90: do prądu elektrycznego, wody, instalacji teletechnicznych i przyłącza pustego, z dodatkowym 
uszczelnieniem

Zestaw zawiera: Wkładka uszczelniającą KRASO®BKP – Podłoga – dla wody, z uszczelnieniem dodatkowym, składająca się z uniwersalnej 
zaślepki – dzielonej – oraz przyłącza węża 90/80 z dwiema śrubami samogwintującymi; Wkładka uszczelniającą KRASO® BKP – Podłoga – dla 
prądu elektrycznego, z uszczelnieniem dodatkowym, składająca się z uniwersalnej zaślepki – dzielonej – oraz przyłącza węża 90/80 z dwiema 
śrubami samogwintującymi;  Wkładka uszczelniająca KRASO® BKP – Podłoga – dla instalacji teletechnicznych, z uszczelnieniem dodatkowym, 
składająca się z uniwersalnej zaślepki – dzielonej – oraz przyłącza węża 90/80 z dwiema śrubami samogwintującymi; Wkładka uszczelniającą 
KRASO® BKP – Podłoga – dla przyłącza wolnego, z dwiema śrubami samogwintującymi

Typ/ artykuł woda prąd elektryczny media wolne

Wkładka uszczelniająca KRASO® BKP – Podłoga 
– z dodatkowym uszczelnieniem Zapytaj o cenę

Wkładka KRASO® BKP Podłoga 
– dla instalacji teletechnicznych, 
średnica 5÷8 mm lub 9÷13 mm, 3 
x 7÷9 mm lub 10÷13 mm, 13÷17 
mm lub 18÷21 mm

Wkładka KRASO®  BKP Podłoga –
– dla mediów,
średnica 5÷8 mm lub 9÷13 mm,
 3 x 7÷9 mm lub 10÷13 mm, 
13÷17 mm lub 18÷21 mm
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Wielobranżowe przyłącze
dla budynków podpiwniczonych

Systemowe przyłącze ścienne 
KRASO® BKP 
Wygodne przyłącze: Nowe przyłącze wielobranżowe
dla budynków podpiwniczonych
+ Nasze systemowe przyłącze KRASO® BKP dostępne jest teraz także w wersji ściennej  

dla budynków podpiwniczonych
+  Certyfikat DVGW wg normy VP 601: Kompletny system, gazo- i wodoszczelny, do 1 bara!
+ Jeden dla wszystkich: ściany prefabrykowane, z betonu lanego na miejscu,  

dla rur osłonowych i otworów rdzeniowych!
+  Z kołnierzem uszczelniającym zgodnie z normą DIN 18533

+  Odporny na metan! Nie przepuszcza radu!

 

Systemowe przyłącze ścienne 

KRASO®  BKP

 Gaz (Cert.DVGW wg. VP 601)  

 Woda  

 Prąd elektryczny 

 Instalacja teletechniczna

 Ogrzewanie lokalne - 

    centralne, geotermalne  

 Woda  
 Prąd elektryczny 

 Instalacja teletechniczna

Systemowe przyłącze ścienne 

KRASO®  BKP

system pr
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Systemowe przyłącze ścienne KRASO® BKP 
Wielobranżowe przyłącze domowe dla budynków podpiwniczonych: gaz, 
woda, prąd elektryczny i media elektrotechniczne

+ Certyfikat DVGW wg normy VP 601: kompletny system, gazo- i wodoszczelny, do 1 bara!

+ Dla otworów o średnicy 200 mm (199÷203 mm). Jeden dla wszystkich: ściany prefabrykowane, z betonu lanego  
 na miejscu, dla rur osłonowych i otworów rdzeniowych! 
+  Zewnętrzny element uszczelniający z kołnierzem uszczelniającym wg normy DIN 18533! Szerokość uszczelki: 80 mm.

+  Odporny na metan! Nie przepuszcza radu!
+  Nakrętka kontrolująca moment dokręcania KRASO® DKM: Automatyczna regulacja momentu dokręcania  
 bez użycia klucza dynamometrycznego.
+  Dzielone uszczelnienia dodatkowe upraszczające montaż!
+  Zawiera wszystkie elementy zapewniające bezpieczne podłączenie do sieci: Sprawdzone wg norm DVGW!  
 Obejmuje wkładki uszczelniające KRASO®  BKP – Ściana – do przyłączy wody, prądu elektrycznego, instalacji  
 teletechnicznych oraz jedno wolne miejsce, a także zestawy montażowe dla następujących zabezpieczeń przed  
 przekręceniem i wyrwaniem: 
 - przyłącze Schuck DN 25*
 - przyłącze gazowe RMA DN 25*

+  Zestawy montażowe dla następujących zabezpieczeń przed przekręceniem i wyrwaniem dostępne są
 opcjonalnie:

 - przyłącze Voigt DN 25*

+ Zawiera zestaw przedłużający dla systemu KRASO® BKP – Ściana: dla osłonowych rur karbowanych, rur KRASO® FLS  
 lub sztywnych rur osłonowych.
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Wkładka uszczelniająca dla mediów (zakres zastosowania:  5÷ 8 mm lub 9 ÷ 13 mm, 3 x 7÷ 9 mm lub
10÷ 13 mm, 13 ÷ 17 mm lub 18 ÷ 21 mm)

Wkładka uszczelniająca 
ślepa (do wykorzystania  
w późniejszym czasie

Nakrętka regulująca moment  
dokręcania 
KRASO® DKM 

Wkładka uszczelniająca dla wody (zakres zastosowania: 26÷50 mm lub wolny)

Uszczelnienie wewnętrzne

Zamontowane wstępnie rury płaszczowe

Uszczelnienie zewnętrzne z dodatkowym 
uszczelnieniem kołnierza do zastosowania 
wg normy DIN 18533 W2.-1-E (hydroizolacja 
bitumiczna)

Zaślepki osłonowe

Wkładka uszczelniająca dla prądu (zakres zastosowania: 26 ÷ 50 mm lub wolny)

225 mm 300 mm

750 mm
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Wewnętrzny element 
uszczelniający

Zewnętrzny element uszczelniający 
Ø 300 mm

 Nie jest ujęte w zestawie podstawowym KRASO® BKP – Ściana
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Typ/ artykuł KRASO® BKP – Ściana – zestaw kompletny

Grubość ścian od … do … 200 - 500 mm

Średnica przewiertu, min./ maks. 199 - 203 mm

Długość całości systemu 750 mm

Długość x szerokość uszczelnienia wewnętrznego 225 x 225 mm

Średnica uszczelnienia zewnętrznego 300 mm

Średnica wewnętrzna rur osłonowych 68 mm

Średnica zewnętrzna rur osłonowych 75 mm

KRASO® BKP – Ściana – zestaw podstawowy Zapytaj o cenę

 Systemowe przyłącze ścienne KRASO® BKP – zestaw kompletny 
 (obejmuje zestawy montażowe zabezpieczające przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu)
Systemowe przyłącze ścienne KRASO®BKP – zestaw kompletny, wielobranżowe przyłącze domowe dla mediów (prąd elek-
tryczny, woda, instalacje teletechniczne, gaz) dla budynków podpiwniczonych

Typ/ artykuł KRASO® BKP – Ściana – zestaw podstawowy

Grubość ścian od … do … 200 - 500 mm

Średnica przewiertu, min./ maks. 199 - 203 mm

Długość całości systemu 750 mm

Długość x szerokość uszczelnienia wewnętrznego 225 x 225 mm

Średnica uszczelnienia zewnętrznego 300 mm

Średnica wewnętrzna rur płaszczowych 68 mm

Średnica zewnętrzna rur płaszczowych 75 mm

KRASO® BKP – Ściana – zestaw podstawowy Zapytaj o cenę

Systemowe przyłącze ścienne KRASO® BKP – zestaw podstawowy 
(nie obejmuje zestawów montażowych zabezpieczających przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu)
Systemowe przyłącze ścienne KRASO® BKP – zestaw podstawowy, wielobranżowe przyłącze domowe
dla mediów (prąd elektryczny, woda, instalacje teletechniczne, gaz) dla budynków podpiwniczonych.

Zestaw obejmuje: Jak wyżej, dodatkowo:
- Zestaw montażowy dla zabezpieczenia przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu Schuck DN 25
- Zestaw montażowy dla zabezpieczenia przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu RMA DN 25
w obydwu przypadkach uszczelnienie główne i dodatkowe
Opcjonalnie dostępne:
- Zestaw montażowy dla zabezpieczenia przed przekręceniem i wyrwaniem dla przyłącza gazu Voigt DN 25

Zestaw obejmuje: Poniższe dane odnoszą się do zestawu KRASO® BKP – Ściana – zestaw podstawowy,
w przypadku innych wersji zestaw jest inny.
• Zestaw KRASO® BKP – Ściana - składa się z:
 –    uszczelnienia wewnętrznego z zamontowanymi wstępnie rurami  
 osłonowymi, z zaślepkami, do przyjęcia przewodów gazu, wody, prądu
 elektrycznego, mediów elektrotechnicznych
 –   Uszczelnienie zewnętrzne
• Zestaw KRASO® BKP – Ściana - składa się z:
 –   8 x wąż kurczliwy 95/ 25
 –   4 x rura przejściowa DN 90 z zaślepką
• Zestaw montażowy składający się z:
 – Wkładu uszczelniającego dla wody KRASO®BKP – Ściana:
  - dwie śruby samogwintujące
  - Uszczelnienia dodatkowego dla wody:
  - uniwersalna zaślepka – dzielona 
  - złącze węży 80
  - dwa zaciski węży ze stali nierdzewnej
 – Wkład uszczelniający dla prądu elektrycznego KRASO®BKP – 
  Ściana:
  - dwie śruby samogwintujące

 – Uszczelnienia dodatkowego dla prądu elektrycznego:
  - uniwersalna zaślepka – dzielona
  - złącze węży 80
  - dwa zaciski węży ze stali nierdzewnej
 – Wkładka uszczelniająca dla instalacji teletechnicznych KRASO® 
  BKP – Ściana:
  - dwie śruby samogwintujące
 – Uszczelnienie dodatkowego dla instalacji teletechnicznych:
  - uniwersalna zaślepka – dzielona
  - złącze węży 80
  - dwa zaciski węży ze stali nierdzewnej
 – Wkład uszczelniający ślepy KRASO® BKP – Ściana:
  - dwie śruby samogwintujące
 – Uszczelnienie dodatkowego dla wkładu ślepego:
  - dwa zaciski węży ze stali nierdzewnej
•  Instrukcji montażu zestawu przyłączy KRASO® BKP – Ściana 
• Miarki

LG 5

LG 5
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Systemowe przyłącze ścienne KRASO® BKP - NFE
Wygodne połączenie piwnicy z siecią ogrzewania lokalnego, sieciowego 
lub geotermalnego
+ Przyłącze ogrzewania lokalnego, sieciowego i geotermalnego, dla każdej branży połączenie zasilające  

i powrotne!
+ Dla przewodów grzewczych ogrzewania lokalnego, sieciowego i geotermalnego o średnicach 110, 90, 75, 50, 40 

lub 32 mm, opcjonalnie dostępne także dla średnicy 125 mm.
+ Dla otworów o średnicy 300 mm (299-303). Jeden dla wszystkich: ściany prefabrykowane, z betonu lanego na 

miejscu, dla rur osłonowych i przewiertów!
+ Zewnętrzny element uszczelniający z kołnierzem uszczelniającym wg normy DIN 18533! Szerokość 

uszczelnienia: 80 mm.
+ Odporny na metan! Nie przepuszcza radonu!
+ Nakrętka kontrolująca moment dokręcania KRASO® DKM: Automatyczna regulacja momentu dokręcania bez 

użycia klucza dynamometrycznego.
+ Dzielone uszczelnienia dodatkowe upraszczające montaż!
+  Zawiera wszystkie elementy zapewniające bezpieczne podłączenie do sieci ogrzewania lokalnego, sieciowego lub 

geotermalnego, wody, prądu elektrycznego i instalacji teletechnicznych!
+ W zestawie znajdują się zaślepki rur osłonowych – w celu uniknięcia mostków termicznych!
+ Opcjonalnie dostępny zestaw przedłużający KRASO® BKP – Ściana – NFE: dla rur osłonowych karbowanych, rur 

KRASO® FLS lub sztywnych rur osłonowych.
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Wkładka uszczelniająca dla mediów (zakres zastosowania:  
5 ÷ 8 mm lub 9 ÷ 13 mm, 3 x 7 ÷ 9 mm 
lub 10 ÷ 13 mm, 13 ÷ 17 mm lub 18 ÷ 21 mm) 
 

Nakrętka regulująca moment 
dokręcania KRASO® DKM 

Wkładka uszczelniająca dla wody (zakres zastosowania: 26÷50 mm lub wolny)

Uszczelnienie wewnętrzne

Zamontowane wstępnie 
rury płaszczowe

Uszczelnienie zewnętrzne z dodatkowym 
uszczelnieniem kołnierza do zastosowania 
wg normy DIN 18533 W2.-1-E (hydroizolacja 
bitumiczna)

Zaślepki osłonowe

Wkładka uszczelniająca dla prądu (zakres zastosowania: 26 ÷ 50 mm lub wolny)

Wkładka uszczelniająca dla ogrzewania 
(zakres zastosowania: 32, 40, 50, 75, 90, 110 mm lub wolny blind, opcjonalnie także 125 mm)

320 mm 400 mm

750 mm

32
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Wewnętrzny element 
uszczelniający

Zewnętrzny element uszczelniający 
Ø 400 mm
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 – uszczelnienia wewnętrznego z pięcioma rurami osłonowymi,  
  do przyjęcia przewodów ogrzewania lokalnego, sieciowego lub geo 
  termalnego (zasilanie i powrót), wody, prądu elektrycznego  
  i instalacji teletechnicznych wraz z zaślepkami
 – uszczelnienie zewnętrzne
• Zestaw montażowy składający się z:
 –  Wkładu uszczelniającego dla ogrzewania KRASO® BKP –  
  Ściana – NFE:
  - po trzy śruby samogwintujące
 –  Uszczelnienia dodatkowego dla ogrzewania:
  - dwie zaślepki dla ogrzewania
  - dwa złącza węży 125/ 125
  - cztery zaciski węży ze stali nierdzewnej
 –  Wkładu uszczelniającego dla wody KRASO® BKP – Ściana:
  ·- dwie śruby samogwintujące
 –  Uszczelnienia dodatkowego dla wody:
  - uniwersalna zaślepka – dzielona

  - złącze węży 80
  - dwa zaciski węży ze stali nierdzewnej
 – Wkład uszczelniający dla prądu elektrycznego KRASO® BKP –  
  Ściana:    
  - dwie śruby samogwintujące
 –  Uszczelnienia dodatkowego dla prądu elektrycznego:
  - uniwersalna zaślepka – dzielona
  - złącze węży 80
  - dwa zaciski węży ze stali nierdzewnej
 –  Wkładki uszczelniającej dla medi w KRASO®  BKP – Ściana –
  instalacja teletechniczna:
  - dwie śruby samogwintujące
 –  Uszczelnienia dodatkowego dla mediów:
  - uniwersalna zaślepka – dzielona
  - złącze węży 80
  - dwa zaciski węży ze stali nierdzewnej
• Instrukcji montażu zestawu przyłączy KRASO® BKP – Ściana - NFE
• Miarki

Typ/ artykuł KRASO® BKP – Ściana – NFE

Grubość ścian od … do … 200 - 500 mm

Średnica przewiertu, min./ maks. 299 - 303 mm

Długość całości systemu 750 mm

Długość x szerokość uszczelnienia wewnętrznego 320 x 320 mm

Średnica uszczelnienia zewnętrznego 400 mm

Szerokość uszczelnienia zewnętrznego 90 mm

Średnica wewnętrzna rur osłonowych 68 mm

Średnica zewnętrzna rur osłonowych 75 mm

Średnica wewnętrzna rur osłonowych ogrzewania 118 mm

Średnica zewnętrzna rur osłonowych ogrzewania 125 mm

KRASO® BKP – Ściana – NFE Zapytaj o cenę

 Systemowe przyłącze ścienne KRASO® BKP - NFE 
 Kompletne, wielobranżowe przyłącze domowe dla mediów (ogrzewanie lokalne, sieciowe 
 lub geotermalne, woda, prąd elektryczny, instalacje teletechniczne) dla budynków podpiwniczonych

 Zestaw obejmuje: Zestaw przyłączy KRASO® BKP – NFE, składa się z:
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 Wkładka uszczelniająca KRASO® BKP – Ścian – z uszczelnieniem dodatkowym LG 5

 dla zestawu przyłączy KRASO® BKP – Ściana: do prądu elektrycznego, wody, instalacji teletechnicznych i przyłącza pustego, z dodatkowym 
uszczelnieniem

Zestaw zawiera: Wkładka uszczelniającą KRASO® BKP – Ściana – dla wody, z uszczelnieniem dodatkowym, składająca się z uniwersalnej 
zaślepki – dzielonej – oraz przyłącza węża 90/80 z dwiema śrubami samogwintującymi; Wkładka uszczelniającą KRASO® BKP – Ściana – dla 
prądu elektrycznego, z uszczelnieniem dodatkowym, składająca się z uniwersalnej zaślepki – dzielonej – oraz przyłącza węża 90/80 z dwiema 
śrubami samogwintującymi;  Wkładka uszczelniająca KRASO®  BKP – Ściana – dla instalacji teletechnicznych, z uszczelnieniem dodatkowym, 
składająca się z uniwersalnej zaślepki – dzielonej – oraz przyłącza węża 90/80 z dwiema śrubami samogwintującymi; Wkładka uszczelniającą 
KRASO® BKP – Ściana – dla przyłącza wolnego, z dwiema śrubami samogwintującymi

Typ/ artykuł woda prąd elektryczny media wolne

Wkładka uszczelniająca KRASO® BKP – Ściana – z dodatkowym 
uszczelnieniem Zapytaj o cenę

Wkładka KRASO® BKP Ściana – dla prądu elektrycznego 
lub wody, bezstopniowy system płytkowy: 26÷50 mm lub 
przyłącze puste 

Wkładka KRASO® BKP Ściana – dla instalacji teletechnic-
znych, średnica 5÷8 mm lub 9÷13 mm, 3 x 7÷9 mm lub 
10÷13 mm, 13÷17 mm lub 18÷21 mm

Typ / artykuł Zestaw przedłużający KRASO® BKP – Ściana – NFE 

Zestaw KRASO® BKP –Ściana – NFE Zapytaj o cenę

Zestaw przedłużający KRASO® BKP – Ściana – NFE  
Do przedłużania rur osłonowych dla przyłączy ogrzewania lokalnego, sieciowego i geotermalnego, wody,
prądu elektrycznego, instalacji teletechnicznych w zestawie przyłączy systemowych KRASO®BKP – Ściana – 
NFE, do przedłużenia rur osłonowych z systemowego przyłącza ściennego w celu podłączenia z istniejącą rurą 
osłonową na budowie

Zakres dostawy: Zestaw przedłużający KRASO® BKP – Ściana – NFE składający się z sześciu węży kurczliwych 95/25, trzech przejściówek DN 75 
z zaślepkami osłonowymi, z czterech węży kurczliwych 130/36, dwóch przejściówek DN 125 z zaślepkami.

LG 5

LG 5
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Systemowe przyłącze dla instalacji  
grzewczej KRASO® 
Proste, wygodne, szczelne – dla 
lokalnego lub sieciowego ogrzewania
+ Wygodne rozwiązanie przyłącza sieci ogrzewania lokalnego i sieciowego – dla rur elastycznych 
 i wstępnie ocieplonych ze zintegrowanym przyłączem zasilającym i odbierającym
+ Stabilna, zmontowana na gotowo rama: Ustawienie – Poziomowanie – Betonowanie – Przyłączenie – Gotowe!
+ Dla wszystkich niepodpiwniczonych budynków: Domy jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności  
 publicznej oraz obiekty przemysłowe.
+ Na życzenie także z kołnierzem foliowym KRASO® – w celu połączenia z izolacją poziomą podłogi
+ Zestaw przyłącza KRASO® składa się z:
 • Przyłącze instalacji grzewczej KRASO® - 1-modułowy – DN 200, DN 250 lub DN 315 uszczelką  
  czterożebrową gazo-i wodoszczelną KRASO®

 • Z przyłączem pustej rury osłonowej KRASO® z KG 2000: Do zabudowy w podłodze wewnątrz budynku
 • Zaślepka ochronna na czas budowy
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Górna krawędź  
podbudowy z betonu

Zgrzewana termicznie obwodowa 
uszczelka czterożebrowa KRASO® 

Wodoszczelność do 7 barów!

Przedłużka do zabudowy 
podłogowej wewnątrz budynku, 

wysokość 380 mm

Na życzenie klienta możemy 
zamontować kołnierz izolacyjny 
KRASO®  dzięki któremu można 
połączyć szczelnie przyłącze cieplne  
z izolacją podłogową. Wymiar 
kołnierza, ok. 15 cm. 

Dostępny opcjonalnie dodatkowy  
zestaw instalacyjny:
Wkład uszczelniający KRASO® Typ  
DD/GR – GF, specjalnie przeznaczony 
do rur karbowanych, z dużym 
kołnierzem, wodoszczelność do 1 bara!

Przykład instalacji transportującej 
ciepło z lokalnej kotłowni lub sieci 

miejskiej

Przykład instalacji transportującej 
ciepło z lokalnej kotłowni lub sieci 
miejskiej

zaślepka ochronna na czas budowy

Tarcza centrująca w celu osiowego montażu 
instalacji cieplnej

(podczas zamawiania zestawu montażowego  
należy podać średnicę zewnętrzną rur grzewczych!  
Te dane można uzyskać od miejscowego  
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej)

Przedłużenie rury osłonowej od strony 
zewnętrznej budynku z użyciem rury KG lub 

KG 2000
Stabilna, zmontowana na gotowo konstrukcja 
pdporowa, ustawiona pod kątem 90°: Bez 
konieczności skomplikowanego montażu na 
budowie.



system pr
zyłączy d

o
m

o
w

ych

50 KRASO®  Katalog 10 | 2021

Systemowe przyłącze dla instalacji 
grzewczej KRASO®  Schemat montażu

Promień wygięcia 
0,80m

Promień wygięcia 
0,80m Promień wygięcia 

0,80m

Systemowe przyłącze dla instalacji grzewczej KRASO® - wersja podstawowa 
Do przyłączenia do sieci ogrzewania lokalnego lub sieciowego – dla elastycznych, wstępnie zaizolowanych rur ze zintegrowanym przyłączem 
zasilającym i zwrotnym. Dla wszelkich budynków niepodpiwniczonych, służy do podłączenia instalacji domowej z lokalną kotłownią lub siecią 
miejską. Wyposażone w obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®, stabilną, gotową konstrukcją montażową oraz zaślepką ochronną na czas 
budowy. Opcja: obwodowy kołnierz izolacyjny KRASO®do połączenia z izolacją poziomą w budynku.

Typ / Artykuł Systemowe przyłącze dla instalacji grzewczej KRASO®-wersja podstawowa

Średnica DN DN 200 DN 250 DN 315

1,20 m

0,30 m

0,
30

 m

0,34 m

1,
11

5 
m

0,
25

 m
0,

25
 m

1,15 m

0,30 m

0,
20

 m

0,415 m

1,
24

 m
0,

28
 m

0,
25

 m

0,98 m

0,20 m

0,
20

 m

0,32 m

1,
05

 m
0,

25
 m

0,
25

 m

Systemowe przyłącze dla instalacji grzewczej KRASO® - 
wersja podstawowa DN 200

Systemowe przyłącze dla instalacji grzewczej KRASO® - 
wersja podstawowa DN 250

Systemowe przyłącze dla instalacji grzewczej KRASO® - 
wersja podstawowaDN 315

Zakres dostawy: Systemowe przyłącze dla instalacji grzewczej KRASO® - wersja podstawowa z konstrukcją montażową, z przedłużką do rury 
osłonowej oraz zaślepką zabezpieczającą na czas budowy. Opcja: Kołnierz foliowy KRASO®, do połączenia z izolacją pozioma w budynku, zestaw 
instalacyjny z wkładem uszczelniającym KRASO® typ DD/ GR – FR i płytką centrującą

Zestawy 2-modułowe dostępne na zapytanie!

Systemowe przyłącze dla instalacji grzewczej KRASO® 
Możliwa jest także wersja 2-modułowa!

Opcja:kołnierz do szpachlowania
z frezowaniem typu ‘jaskółczy ogon’

LG 5
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+ Pod pojęciem przepusty kablowe KRASO® rozumiane są wszystkie 
rozwiązania, które są niezbędne do inteligentnego i efektywnego 
uszczelnienia instalacji doprowadzanych do budynków.

+ Systemy przepustów kablowych KRASO® KDS 90 i KDS 150 mogą być 
konfigurowane indywidualnie, w zależności od wymagań. System umożliwia 
dowolną kombinację poziomą i pionową tworząc wiele przepustów 
kablowych. Pozwala to na kompleksową realizacje projektów infrastruktury, 
począwszy od pomieszczeń stacji trafo, aż do poszczególnych budynków lub 
zespołów budynków np.: szpitale, uczelnie, obiekty przemysłowe. 

+ Przepust kablowy KDS 150 został opracowany specjalnie do zastosowania 
w przemyśle i zakładach produkcyjnych, aby zagwarantować wodoszczelne 
przyłączenie budynku do prądu, wody i instalacji teletechnicznych.

+ Łabędzia szyja KRASO® to przemyślane rozwiązanie dla dachów płaskich. 
Rozwiązanie to umożliwia  wodoszczelne doprowadzenie do budynku 
instalacji systemów fotowoltaicznych, satelitarnych i klimatyzacyjnych.

Przepusty kablowe
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Przepust kablowy KRASO® KDS
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR!)

Przepust kablowy KRASO® KDS 
Kompatybilny, szczelny, pewny – systemowy przepust kablowy

+ Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi systemami! Szczelny dzięki wodoszczelnej, obwodowej  
 uszczelce czterożebrowej KRASO®! Pewny dzięki odpornym na pęknięcia ściankom z pełnego materiału! 
+ Inteligentny, kompleksowy i elastyczny system wprowadzania kabli do nowo wznoszonych budynków.  
 W budynkach użyteczności publicznej, klinikach, obiektach techniczno-naukowych lub w obszarach 
 przemysłowych. 
+ Niemal nieograniczone możliwości najnowocześniejszego, technicznego wyposażenia budynku:  
 w poziomie i w pionie, możliwość łączenia i montażu pod kątem 45° za pomocą wstępnie  
 zmontowanych strzemion, z możliwością zastosowania w ścianach prefabrykowanych lub do  
 połączenia z uszczelnieniem powierzchniowym. 
+ Liczne rozwiązania i akcesoria pomocnicze sprawiają, że system przepustów kablowych  
 KRASO® jest kompletny, jako zestaw uniwersalny!
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Odporna na wodę pod ciśnieniem, obwodowa uszczelka 
czterożebrowa KRASO® przebadana przez Instytut Badań 
Materiałowych, szczelność na wodę pod ciśnieniem do 3,5 
barów 

Odporna na pękanie ścianki  
z pełnego materiału

Kraso®KDS90 i KDS 150 Zaślepka 
zamykająca:odporna na wodę pod ciśnieniem 

do 2,5barów,blokada do czasu montażu i do 
przeprowadzenia przewodów i kabli za pomocą 

pokrywy systemowej.

Otwory na gwoździe 
ułatwiające montaż 
ściśle przy szalunku

System wtykowy: do poziomego  
i pionowego  
łączenia  dowolnej ilości  
przepustów kablowych  
KRASO® 

KRASO® KDS 150  2x 2 z zaślepkami zamykającymi i systemowymi 
wkładami uszczelniającymi -technologia termokurczliwa
KRASO®KDS 150 1x4 z zaślepkami systemowymi z adapterem 
do węża i systemowymi wkładami uszczelniającymi-technologia 
termokurczliwa

KRASO® dystans 40 mm do KDS 150. 
Podwójne opakowanie w celu powiększenia 
rozstawu osi od 210 mm do 250 mm
                                                                                      
                                                                                                     

 Przykład zastosowania
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Zakres dostawy: Przepust kablowy KRASO® KDS 90 lub 150 - dwustronny, 2 zaślepki uszczelniające KDS • Opcjonalnie dostępne: dystans 
dwustronny wodoszczelny KRASO® 40 mm w celu osiowego zwiększenia rozstawu przepustów z 210 mm do 250 mm, montowany fabrycznie 

Inne grubości ścian na zamówienie!

Zakres dostawy: Przepust kablowy KRASO® KDS 90 lub 150 - jednostronny, zaślepka zamykająca KDS, zaślepka KRASO® jako pomoc 
montażowa • Opcjonalnie dostępny jednostronny dystans wodoszczelny KRASO® szerokości 40 mm, montowany fabrycznie 

Inne grubości ścian na zamówienie!

Zakres dostawy: Przepust kablowy KRASO® KDS / DFW 90 lub 150 - dwustronny, 2 zaślepki uszczelniające KDS • Opcjonalnie dostępny 
dwustronny dystans wodoszczelny KRASO® szerokości 40 mm, montowany fabrycznie

Inne grubości ścian na zamówienie!

Przepust kablowy KRASO® KDS - dwustronny 
Systemowy przepust kablowy do zabetonowania, z wodoszczelną i gazoszczelną, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® oraz dwoma 
zaślepkami zamykającymi KDS, obustronnie łączony w celu ewentualnego tworzenia zestawu przepustów, do późniejszego wprowadzenia kabli i rur 
za pomocą wkładów uszczelniających systemu KRASO® (nie wchodzi w zakres dostawy) lub do podłączenia pustych rur instalacyjnych za pomocą 
osłony systemowej KRASO® (nie wchodzi w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępny dwustronny dystans wodoszczelny KRASO® szerokości 40 mm  
w celu osiowego zwiększenia rozstawu przepustów z 210 mm do 250 mm

Przepust kablowy KRASO® KDS - jednostronny  
Systemowy przepust kablowy do zabetonowania, z wodoszczelną i gazoszczelną, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® oraz zaślepką 
zamykającą KDS, jednostronnie łączony w celu ewentualnego tworzenia zestawu przepustów, do późniejszego wprowadzenia kabli i rur za pomocą 
wkładów uszczelniających systemu KRASO® (nie wchodzi w zakres dostawy) lub do podłączenia pustych rur instalacyjnych za pomocą osłony 
systemowej KRASO® (nie wchodzi w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępny jednostronny dystans wodoszczelny KRASO® szerokości 40 mm w celu 
osiowego zwiększenia rozstawu przepustów z 210 mm do 250 mm.

Przepust kablowy KRASO® KDS / DFW - dwustronny 
Systemowy przepust kablowy do montażu w ścianach trójwarstwowych, z dwustronną wodoszczelną i gazoszczelną, obwodową uszczelką 
dwużebrową KRASO® oraz dwoma zaślepkami zamykającymi KDS, dwustronnie łączony w celu ewentualnego tworzenia zestawu przepustów, do 
późniejszego wprowadzenia kabli i rur za pomocą wkładów uszczelniających systemu KRASO® (nie wchodzi w zakres dostawy) lub do podłączenia 
pustych rur instalacyjnych za pomocą osłony systemowej KRASO® (nie wchodzi w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępny jednostronny dystans  
wodoszczelny KRASO® szerokości 40 mm w celu osiowego zwiększenia rozstawu przepustów z 210 mm do 250 mm.

Typ / Artykuł Przepust kablowy KRASO® typ KDS-dwustronny

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 15 17,5 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

Przepust kablowy KRASO®   
typ KDS 90-dwustronny Zapytaj o cenę!

Przepust kablowy KRASO®   
typ KDS 150-dwustronny Zapytaj o cenę!

Dopłata za wykonanie: KRASO® dystans 40 mm do uszczelnienia 
dwuściennego KDS 150 Zapytaj o cenę!

Typ / Artykuł Przepust kablowy KRASO® typ KDS-jednostronny

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 61, 2 72 102 15 17,5 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

Przepust kablowy KRASO®   
typ KDS 90-jednostronny Zapytaj o cenę !

Przepust kablowy KRASO®   
typ KDS 150-jednostronny Zapytaj o cenę !

Dopłata za wykonanie: KRASO® dystans 40 mm do uszczelnienia 
dwuściennego KDS 150 Zapytaj o cenę !

1tylko dla przepustu kablowego KRASO® KDS 90 - jednostronnych, 2 ze względów produkcyjnych częściowo uszczelka dwużebrowa KRASO® 

Typ / Artykuł Przepust kablowy KRASO® KDS / DFW - dwustronny 

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 15 17,5 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

Przepust kablowy KRASO® typ KDS/DFW 90 
-dwustronny Zapytaj o cenę !

Przepust kablowy KRASO® typ KDS/DFW 150 
-dwustronny Zapytaj o cenę !

Dopłata za wykonanie: KRASO® dystans 40 mm do uszczelnienia 
dwuściennego KDS 150 Zapytaj o cenę !
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KRASO® dystans 40 mm do KDS 150                                                                                                   
Montowany dwustronnie w celu zwiększenia 
rozstawu osiowego przepustów z 210 mm 
do 250 mm

                                                                                                     
KRASO® dystans 40 mm do KDS 150                                                                                                     
Montowany dwustronnie w 
celu zwiększenia rozstawu                                                                                                      
osiowego przepustów z 210 mm do 250 mm

KRASO® dystans 40 mm do KDS / DFW 150                                                                                                 
Montowany dwustronnie w 
celu zwiększenia rozstawu                                                                                                   
osiowego przepustów z 210 mm do 250 mm

LG 1

LG 1

LG 1



PR
ZEPU

STY K
AB

LO
W

E

54 KRASO®  Katalog 10 | 2021

N
OWA BUDOW

LA

2,5
barO

DPORNY NA W

ODĘ

SP
RA

WDZONY PRZEZ M
PA

Przepust kablowy KRASO® KDS / DFW - jednostronny 
Systemowy przepust kablowy do montażu w ścianach trójwarstwowych, z jednostronną wodoszczelną i gazoszczelną, obwodową uszczelką 
dwużebrową KRASO® oraz zaślepką zamykającą KDS, jednostronnie łączony w celu ewentualnego tworzenia zestawu przepustów, do późniejszego 
wprowadzenia kabli i rur za pomocą wkładów uszczelniających systemu KRASO® (nie wchodzi w zakres dostawy) lub do podłączenia pustych rur 
instalacyjnych za pomocą osłony systemowej KRASO® (nie wchodzi w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępny jednostronny dystans wodoszczelny 
KRASO® szerokości 40 mm w celu osiowego zwiększenia rozstawu przepustów z 210 mm do 250 mm.

Zakres dostawy: Przepust kablowy KRASO® KDS / DFW 90 lub 150 - jednostronny, zaślepka zamykająca KDS, zaślepka KRASO® jako 
pomoc montażowa • Opcjonalnie dostępny jednostronny dystans wodoszczelny KRASO® szerokości 40 mm, montowany fabrycznie
Inne grubości ścian na zamówienie!

Typ / Artykuł Przepust kablowy KRASO® KDS / DFW - jednostronny 

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 61 7 10 15 17,5 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

Przepust kablowy KRASO® typ KDS/DFW 90 
- jednostronny Zapytaj o cenę !

Przepust kablowy KRASO® typ KDS/DFW 150
 - jednostronny Zapytaj o cenę !

Dopłata za wykonanie: KRASO® dystans 40 mm do uszczelnienia 
dwuściennego KDS 150 Zapytaj o cenę !

1 tylko dla jednostronnych przepustów kablowych KRASO® KDS 90
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Zakres dostawy: Przepust kablowy KRASO® KDS 150 ze złączką wtykową z jednej strony, zaślepka zamykająca KDS, zaślepka KRASO® jako 
pomoc montażowa 

Inne grubości ścian na zamówienie !

Przepust kablowy KRASO® KDS 150 ze złączką wtykową z jednej strony 
do późniejszego wprowadzania rur lub kabli za pomocą systemowych wkładów uszczelniających KRASO® KDS 150 (nie wchodzi w zakres 
dostawy) lub pokrywa systemowa KRASO® KDS 150 (nie wchodzi w zakres dostawy), z wodoszczelną i gazoszczelną, obwodową uszczelką 
czterożebrową KRASO® oraz zaślepką zamykającą KDS, jednostronnie łączony w celu ewentualnego tworzenia zestawu przepustów z kielichem do 
podłączenia KG, HT lub KG 2000 - rury DN 160

Typ / Artykuł Przepust kablowy KRASO® KDS150 - ze złączką wtykową z jednej strony

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

Przepust kablowy KRASO® KDS150
-ze złączką wtykową z jednej strony Zapytaj o cenę !
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Zakres dostawy: Przepust kablowy KRASO® KDS 150 z kołnierzem szpachlowym, z dwoma zaślepkami zamykającymi KDS 

Inne grubości ścian na zamówienie! 

Przepust kablowy KRASO® KDS 150 z kołnierzem szpachlowym 
Systemowy przepust kablowy KDS 150 z kołnierzem szpachlowym do trwałego połączenia z grubowarstwową powłoką bitumiczną (np. KMB), 
chropowaty lub powlekany tkaniną, kołnierz szerokości ok. 7 cm, z wodoszczelną, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®

Typ / Artykuł   Przepust kablowy KRASO® KDS150 z kołnierzem szpachlowym

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 15 17,5 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

Przepust kablowy KRASO® KDS150 
z kołnierzem szpachlowym - R -  Zapytaj o cenę !

Przepust kablowy KRASO® KDS150
 z kołnierzem szpachlowym - G -  Zapytaj o cenę !

chropowaty

powlekana 
tkaninaOC
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KRASO® dystans 40 mm do KDS / DFW 150 
Montowany dwustronnie w celu zwiększenia 
rozstawu osiowego przepustów z 210 mm do 
250 mm

Przepust kablowy KRASO® KDS 150 jako 
podwójne uszczelnienie z kołnierzem szpach-
lowym dostępne również w zestawach

LG 1

LG 1

LG 1
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Przepust kablowy KRASO® KDS 150 FL / ZE – podwójne uszczelnienie LG 2
Przepust kablowy KDS 150 FL / ZE jako podwójne uszczelnienie, z kołnierzem stało-przesuwnym oraz kołnierzem przyłączeniowym na zewnątrz 
FDS 150, do zabetonowania, do późniejszego wprowadzenia kabli i rur za pomocą wkładów uszczelniających systemu KRASO® (nie wchodzi 
w zakres dostawy) lub do łączenia akcesoriów KRASO® KDS 150 (np. pokrywy systemowej) z mocowaniem bagnetowym, wykonane ze stali 
nierdzewnej V2A, z jednostronną wodoszczelną obwodową uszczelką dwużebrową KRASO®, do budynków z uszczelnieniem powierzchniowym 
w systemie tzw. „czarnej wanny” przeciw napierającej / nie napierającej wodzie pod ciśnieniem  wg normy DIN 18533. Dostępne ze stali 
nierdzewnej V2A i opcjonalnie ze specjalną powłoką.

Przepust kablowy KRASO® KDS 150FL/ZE -woda pod ciśnieniem zgodnie z DIN 18533 W2-E

Tuleja rurowa średnica wewnętrzna ID 155

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 15 • 17,5 • 20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50

Wymiary kołnierza stałego a x b 577 mm   -   t = 10 mm

Wymiary kołnierza przesuwnego a x b 567 mm   -   t = 10 mm

KRASO® KDS 150 FL/ZE  z podwójnym uszczelnieniem- 
stal nierdzewna  V2A Zapytaj o cenę!

Dodatkowe uszczelki z EPDM (2sztuki) Zapytaj o cenę!

KRASO® KDS 150 FL/ZE – z podwójnym uszczelnienie 
i specjalną powłoką - stal nierdzewna V2A Zapytaj o cenę!

Przepust kablowy KRASO® KDS 150FL/ZE -woda bez ciśnienia zgodnie z DIN 18533 W1-E

Tuleja rurowa średnica wewnętrzna ID 155

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 15 • 17,5 • 20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50

Wymiary kołnierza stałego a x b 397 mm   -   t = 6 mm

Wymiary kołnierza przesuwnego a x b 387 mm   -   t = 6 mm

KRASO® KDS 150 FL/ZE   z podwójnym uszczelnieniem- 
stal nierdzewna  V2A Zapytaj o cenę!

Dodatkowe uszczelki z EPDM (2sztuki) Zapytaj o cenę!

KRASO® KDS 150 FL/ZE - – z podwójnym uszczelnienie 
i specjalną powłoką -stal nierdzewna V2A Zapytaj o cenę!
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Zakres dostawy: Przepust kablowy KRASO® KDS 150 FL / ZE z kołnierzem stało-przesuwnym oraz kołnierzem przyłączeniowym na 
zewnątrz KRASO® FDS 150, dwie zaślepki zamykające KDS 150
Inne grubości ścianek dostępne na zamówienie! Dostępny również w wersji V4A! Możliwe również wykonanie jako pakiet 
wielomodułowe!

Kołnierz przyłączeniowy KRASO® FDS 150 LG 1

Kołnierz przyłączeniowy wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego stalą nierdzewną, mocowany dyblami do otworu, 
do podłączenia systemu dekli KRASO® 150 z adapterem węża do rur instalacyjnych KRASO® FLS i systemu wkładów 
uszczelniających KRASO® KDS 150

Typ / Artykuł Kołnierz przyłączeniowy KRASO® FDS 150

Kołnierz przyłączeniowy KRASO® FDS 
150 Zapytaj o cenę!

Zakres dostawy: Kołnierz przyłączeniowy KRASO® FDS 150 z uszczelką płaską EPDM i materiałami mocującymi.

Przepust kablowy KRASO® KDS 150  - 45 stopni 
ze wstępnie zmontowanymi wspornikami i uchwytami do styropianu, montażu pod kątem 45° 

Cena na zapytanie ! Możliwe inne kąty nachylenia!
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Przepust kablowy KRASO® KDS 
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR!)

Systemy przyłączy do budynków KRASO® KDS 150  
Rozwiązanie do przyłączy po łuku!

+ System przyłączy do budynków KRASO® KDS 150 w bezpieczny i niezawodny sposób prowadzi kable i rury  
 do budynku i jednocześnie jest elastyczny i daje możliwość tworzenia różnych kombinacji. Promień 650 mm  
 lub 1000 mm pozwala na podłączenie do niepodpiwniczonych budynków przyłączy głównych i rur osłonowych  
 pod kątem 90°. 
+ System przyłączy do budynków KRASO® KDS 150 dzięki systemowi wtykowemu może być dowolnie  
 powiększony w zależności od potrzeb.
+ Do przeprowadzenia instalacji takich jak woda, prąd, kable teletechniczne itp. w budynkach  
 niepodpiwniczonych (produkt nie jest dopuszczony do stosowania przewodów gazowych zgodnie  
 z wytycznymi DVGW (Niemiecki Związek Branży Gazowej i Wodnej)
+ Uszczelnienie w płycie fundamentowej dzięki odpornej na wodę pod ciśnieniem, obwodowej  
 uszczelce czterożebrowej KRASO®.
+ Elastyczne możliwości podłączenia na zewnątrz dzięki systemowi przepustów kablowych KRASO® KDS 150. 
+ Dodatkowe uszczelnienie rur instalacyjnych od strony wewnętrznej za pomocą wkładów uszczelniających KRASO®. 
+ Zakres dostawy zawiera: nakładkę pustej rury instalacyjnej KRASO® KDS 150 z przyłączem bagnetowym,  
 do konstrukcji podłoża z ogrzewaniem podłogowym, izolacją i jastrychem.
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System przyłączy do budynków KRASO® KDS 150 LG 2  
do przeprowadzenia instalacji takich jak np. woda - prąd – kable teletechniczne itp. do budynków niepodpiwniczonych, produkt nie jest dopu-
szczony do stosowania przewodów gazowych zgodnie z wytycznymi DVGW (Niemiecki Związek Branży Gazowej i Wodnej)

Zakres dostawy: system przyłączy do budynków KRASO® KDS 150, z nakładką do pustej rury KRASO® KDS 150 długości 20 cm, system rur 
pustych 90°, stojak oraz dwie zaślepki zamykające KDS 150

Inne wykonania na zapytania!

Typ / Artykuł System przyłączy do budynków KRASO® KDS 150

Dostępne systemy standardowe 1 x 1 1 x 2 1 x 3 1 x 4

21
 c

m

21 cm

System przyłączy do budynków KRASO® 
KDS150 Zastosowanie

System przyłączy do budynków KRASO® 

KDS150 Zastosowanie
Nakładka pustej rury instalacyjnej KRASO® 
KDS150 Przykład zastosowania  
z wkładami uszczelniającymi

System przyłączy do budynków KRASO® 
KDS150 Zastosowanie

Chropowaty kołnierz szpachlowy
do przyłączenia przy wykonywaniu
posadzek lub izolacji przeciwwilgociowych 

LG 2
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KRASO® KDS - akcesoria  
Zawsze właściwe akcesoria do przepustu kablowego KRASO®   
+ system przyłączy do budynków KDS 150
+ Właściwe akcesoria pozwalają skonfigurować przepusty kablowe KRASO® KDS 90 / KDS 150 i przyłącza  
 do budynków KRASO® KDS 150 w indywidualny system - tak jak jest to konieczne przy wymagających  
 projektach budowlanych. 

+ Nasi eksperci z przyjemnością doradzą Państwu w kwestii wielu możliwości zastosowania systemu KDS!

Typ / Artykuł KRASO® FLS 90 KRASO® FLS 110* KRASO® FLS 150*

Średnica wewnętrzna ID w mm 80 100 151

Średnica zewnętrzna w mm 90 110 165

Promień zgięcia w mm 200 300 600

Waga w kg/m ok. 1,45 2,9 4,5

Długość standardowa w m 30 30 20

* Minimalna i lość handlowa 10 m, w innym przypadku 20 m

Elastyczny system pustych rur instalacyjnych KRASO® FLS LG 5

Elastyczny system pustych rur instalacyjnych jako wąż osłonowy dla kabli do gazoszczelnego i wodoszczelnego 
podłączenia do przepustu kablowego KRASO® KDS. Wzmocniona wersja dla dużych obciążeń mechanicznych, wyso-
ka odporność na kwasy i zasady, nie zawiera plastyfikatorów, spełnia  wymogi dyrektywy RoHS, ścianka wewnętrzna 
gładka, na zewnątrz powierzchnia spiralna. Twardy PVC, zakres stosowania w temperaturze od -15°C do +60°C
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Spirala z twardego PVC

Zakres dostawy: KRASO® FLS
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Typ / Artykuł Nakładka zamykająca KRASO® do FLS

FLS FLS 90 FLS 110 FLS 150

Złączka zamykająca KRASO® do rur FLS 
do zamykania pustych rur instalacyjnych KRASO® FLS 

Zakres dostawy: Złączka zamykająca KRASO® do FLS 

Inne średnice na zamówienie!

Typ / Artykuł Złączka węża KRASO®  

Średnica DN 90 110 125 150

Złączka KRASO® 
do łączenia pustych rur instalacyjnych KRASO® FLS 

Dystans KRASO®  
zapewnia odpowiedni odstęp między elastycznymi pustymi rurami instalacyjnymi. Lekki nierdzewiejący element z tworzywa sztucznego,  
odporny na uderzenia, odporny na warunki atmosferyczne. 

Zakres dostawy: Złączka do rury instalacyjnej KRASO® FLS
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Typ / Artykuł  Element dystansowy KRASO® 90 Element dystansowy KRASO® 110 Element dystansowy KRASO® 150

Średnica wewnętrzna ID w mm

90 110 165

90 (1x2) 110 (1x2) 150 (1x2)

90 (2x2) 110 (2x2) 150 (2x2)

90 (2x4) 110 (2x4) 150 (2x4)

Zakres dostawy: Element dystansowy KRASO® dla rur 90, 110 lub 150

Inne elementy dystansowe na zapytanie!

Systemowy wkład uszczelniający KRASO® KDS 150 
Systemowy wkład uszczelniający KRASO® specjalnie do stosowania w przepustach kablowych KRASO® KDS 150 jako wkład uszczelniający, 
odporny na wodę pod ciśnieniem do 2,5 barów, uszczelka 30 mm, nakrętka kontrolująca moment dokręcania KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A

Zakres dostawy: Wkład uszczelniający do systemu KRASO® KDS 150 – pojedynczy - dzielony, z trzema otworami - dzielony lub z sześcioma  
otworami - dzielony 

 Inne wykonania specjalne na zamówienie!

Typ / Artykuł
Systemowy wkład 

uszczelniający KDS 150
- pojedynczy - dzielony

Systemowy wkład 
uszczelniający KDS 150
- z 3 otworami -dzielony

Systemowy wkład 
uszczelniający KDS 150
- z 6 otworami -dzielony

Średnica rur albo kabli od ... do... w mm 1 x 0 - 125 3 x 0 - 50 6 x 0 - 32
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Typ / Artykuł Adapter  systemowy KDS 150 KRASO®  z mufą

Średnica DN 110 125 160

Adapter systemowy KRASO® KDS 150 z mufą LG 1

Wraz z połączeniem bagnetowym oraz nakrętką łączącą z zabezpieczeniem przed przekręceniem, gniazdo wtykowe do rur PVC i PP na przepust 
kablowy KRASO® KDS 1500

Zakres dostawy: Adapter systemowy KRASO® KDS 150 z mufą
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Adapter systemowy KRASO® KDS 150 - technologia termokurczliwa - LG 1

Wraz z połączeniem bagnetowym oraz nakrętką złączkową z zabezpieczeniem przed przekręceniem, z 1, 3 lub 7 gniazdami do przyłączenia 
rur lub kabli, w zestawie rurki termokurczliwe (długość ok. 20 cm) do łączenia w technologii termokurczliwej. Wodoszczelna zaślepka 
zamykająca KRASO® KDS 150 - technologia termokurczliwa – wersja z 3 i 7 gniazdami fabrycznie zamontowana. Usunięcie zaślepki przez 
proste wybicie przed wprowadzeniem kabli lub rur (na miejscu), patrz tabela z zakresem zastosowań

Zakres dostawy: Adapter systemowy KRASO® KDS 150 - technologia termokurczliwa – 1x, 3x, 7x z rurkami termokurczliwymi

Typ / Artykuł
Adapter systemowy KDS 150 

1-krotny - technologia 
termokurczliwa 

Adapter systemowy KDS 150 
3-krotny - technologia 

termokurczliwa 

Adapter systemowy KDS 150 
7-krotny - technologia 

termokurczliwa 

średnica rury lub kabla 
od ... do ... w mm 1 x 34 - 101 3 x 22 - 59 7 x 13 - 33
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NOWOŚĆ!
fabrycznie zamontowane  
wodoszczelne zaślepki

zawiera rurki termokurczliwe:
1,3 lub 7 sztuk

technologie termokurczliwe

Typ / Artykuł Adapter systemowy  KRASO®  150 ze 
złączką do węża 110

Adapter systemowy  KRASO®  150 ze 
złączką do węża 160

Zakres zastosowania w mm 100 - 115 150 - 165

Zakres dostawy: Adapter systemowy KRASO® KDS 150 ze złączką do węża
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Adapter systemowy KRASO® KDS 150 ze złączką do węża  
Adapter systemowy KDS 150 wraz z połączeniem bagnetowym oraz złączką do węża z zabezpieczeniem przed przekręceniem, złączka 
węża do przyłączenia rur instalacyjnych KRASO® FLS, PE lub PVC i PP do przepustów kablowych KRASO® KDS 150. W połączeniu z rurami 
instalacyjnymi KRASO® FLS wodoszczelność do 2,5 barów. Zakres zastosowania - patrz tabela poniżej

LG 1
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Wymienny wkład uszczelniający KRASO® KDS 150 - dzielony 
Wymienny wkład uszczelniający z wkładką zaślepiającą do późniejszego wprowadzenia rur lub kabli, nakrętka kontrolująca moment obrotowy 
KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A, uszczelka 30 mm, odporny na wodę pod ciśnieniem do 1,5 bara

Zakres dostawy: Wymienny wkład uszczelniający KRASO® KDS 150 - dzielony

Przykłady wymiennych wkładek
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Typ / Artykuł Wymienny wkład uszczelniający KRASO®KDS 150 - dzielony -

Średnica rur lub kabli 
od ... do ... w mm

Przykładowe rozwiązania:  
3 x 0 - 43 lub 5 x 0 – 35 lub 9 x 0 - 25

Systemowy wkład uszczelniający KRASO® KDS 90 LG 1

Systemowy wkład uszczelniający specjalnie do zastosowania w adapterze systemowym KRASO® KDS 90, odporny na wodę pod ciśnieniem 
do 2,5 barów, uszczelka 30 mm, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A, pojedynczy

Typ / Artykuł Systemowy wkład uszczelniający KRASO® KDS 90 -pojedynczy

Średnica rur lub kabli 
od ... do ... w mm 0 - 55
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Typ / Artykuł Adapter systemowy KRASO®90 ze złączką na węża

Zakres stosowania mm 80 - 95

Adapter systemowy KRASO® 90 ze złączką do węża 90 
Wraz z przyłączem bagnetowym, złączką do węża do przyłączenia rury instalacyjnej KRASO® FLS, rur karbowanych PE lub 
rur PVC do przepustu kablowego KRASO® KDS 90

Zakres dostawy: Adapter systemowy KRASO® 90 ze złączką do węża 90

N
OWA BUDOW

LA

Wąż termokurczliwy KRASO® KDS 90 - 1-częściowy LG 1

Wąż kurczliwy do adaptera systemowego 90

Zakres dostawy: wąż termokurczliwy KRASO® KDS 90 – 1-częściowy, KRASO® adapter systemowy 90

Typ / Artykuł Wąż termokurczliwy KDS90 KRASO® -1-częściowy

KRASO® Wąż kurczliwy KDS90-1częściowy do wszystkich rur  
i kabli zgodnie z tabelą w mm 1 x 25 - 75

Zakres dostawy: Systemowy wkład uszczelniający KRASO® KDS 90 - pojedynczy, adapter systemowy KRASO® 90 

Inne produkty na zamówienie!

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego

Na
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tka z kontrolą

KRASO®
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LG 1
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Zakres dostawy: Klucz KRASO® Y

N
OWA BUDOW

LA

Typ / Artykuł Klucz - KRASO® Y

KRASO® klucz- Y-90 Zapytaj o cenę !

KRASO® klucz- Y-90 Zapytaj o cenę !

Klucz KRASO® Y  LG 1

Klucz Y do otwierania / zamykania zaślepki KDS, dostępny dla przepustów kablowych KRASO® KDS 90 i KDS 150

Przepust kablowy KRASO® KDS
Kompatybilny, szczelny, bezpieczny!

+ Dzięki przepustowi kablowemu KRASO® KDS wykonawcy, projektanci i użytkownicy uzyskują kompletny  
 (podwójne uszczelnienie) zestaw do budowy obiektów! Inteligentny, wszechstronny i elastyczny system  
 wprowadzania kabli do budynków jest idealnym rozwiązaniem. Rozwiązanie dla wielobudynkowych nowych 
 obiektów, takich jak przychodnie, instytucje edukacyjne, instytuty techniczne i naukowe lub obiekty  
 przemysłowo-handlowe. 

+ Dzięki obwodowej uszczelce czterożebrowej KRASO® zapewniona jest ochrona przed napierającą wodą  
 i radioaktywnym radonem!
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KRASO® łabędzia szyja 
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR!)

Łabędzia szyja KRASO® 
Innowacyjny, bezpieczny, szczelny – 
Przepust do dachów płaskich KRASO®

+ Montaż do warstwy materiału uszczelniającego dachu za pomocą dociskowego kołnierza  
 izolacyjnego KRASO® typ FKF odpornego na oleje i bitumy, fragment obwodowej izolacji  
 o szer. ok. 30cm, potwierdzona odporność na ciśnienie wody do 2,5 barów 

+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczny moment dokręcania  
 bez klucza dynamometrycznego! 

+ Ochrona przed promieniowaniem UV dzięki obwodowemu okapnikowi od strony spodniej,  
 zabezpieczenie przed obracaniem

+ Możliwość obrotu o 360 stopni. 

+ Przepust do dachów płaskich dostępny również w wersji ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej V2A.  
 Dostępna również wersja izolowana termicznie! 

+ Możemy dobrać rodzaj materiałów izolacyjnych (uszczelniających): np. Thermofol U15, FPO,  
 RESITRIX® , PP, PE, KRASO®- Fol, PYE-PV 200 S5 i wiele innych. 

+ Zakres dostawy obejmuje: kołki mocujące M8 x 100 V2A i uszczelkę EPDM, klej  
 i uszczelniacz KRASO® PU 50

N
OWA BUDOW

LA

Thermofol U15

PP

PE

KRASO®-Fol

PYE-PV 200 S5

FPO

RESITRIX®

Ochrona przed 
promieniowaniem UV 
dzięki obwodowemu 
okapnikowi od strony 
spodniej, zabezpiec-
zenie przed obra-
caniem, Kołnierza 
zaciskowy z izolacją 
KRASO® Typ FCF

Ochrona przed 
promieniowaniem

UV dzięki obwodowemu
okapnikowi od strony spodniej,

zabezpieczenie przed 
obracaniem

Możliwa druga 
warstwa izolacji

Z innowacyjnym 
kołnierzem 

zaciskowym 
-uszczelnienie 

zamiast daszka 
ociekającego

Kable można bezproblemowo
uszczelnić za pomocą wymiennych

wkładek uszczelniających KRASO®

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego
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Zakres dostawy: Łabędzia szyja KRASO®, uszczelka EPDM, kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® typu FKF, ochrona UV, kołki mocujące M8 x 100 
V2A, materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50 

Inne rozmiary na zapytanie! Możliwość montażu na dachu z blachy trapezowej na zamówienie!

Typ / Artykuł Łabędzia szyja  KRASO®

Średnica nominalna NW 100 150 200 300

Średnica rur lub kabli 
od ... do ... w mm

np. 3 x 0 - 25  
lub 5 x 0 - 18   
lub 9 x 0 - 13

np. 3 x 0 - 43  
lub 5 x 0 - 35   
lub 9 x 0 - 25

np.3 x 0 - 63   
lub 5 x 0 - 50   
lub 9 x 0 - 36

np.3 x 0 – 110  
lub 5 x 0 -   85  
lub 9 x 0 -   63

KRASO® Łabędzia szyja - ocynkowana - Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

KRASO® Łabędzia szyja -stal nierdzewna V2A Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

Dopłata za podwójne uszczelnienie Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

Typ / Artykuł Łabędzia szyja  KRASO® - izolowana termicznie-

Średnica nominalna NW 100 150 200 300

Średnica rur lub kabli 
od ... do ... w mm

np. 3 x 0 - 25  
lub 5 x 0 - 18   
lub 9 x 0 - 13

np. 3 x 0 - 43  
lub 5 x 0 - 35   
lub 9 x 0 - 25

np. 3 x 0 - 63   
lub 5 x 0 - 50   
lub 9 x 0 - 36

np. 3 x 0 – 110  
lub 5 x 0 -   85  
lub 9 x 0 -   63

KRASO® Łabędzia szyja - izolowana termicznie 
                          - ocynkowany - Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

KRASO® Łabędzia szyja - izolowana termicznie              
-stal nierdzewna V2A- Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

Dopłata za podwójne uszczelnienie Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

N
OWA BUDOW

LA

N
OWA BUDOW

LA

Łabędzia szyja KRASO® 
Przepust do dachów płaskich, do montażu na kołki, do wprowadzania kabli za pomocą wymiennych wkładów uszczelniających 
KRASO® - dzielonych - (nie wchodzi w zakres dostawy), obrót o 360°, montaż do fragmentu izolacji powierzchniowej dachu 
za pomocą dociskowego kołnierza izolacyjnego KRASO® typ FKF, odpornego na oleje i bitumu, nakrętka kontrolująca 
moment obrotowy KRASO® DKM, ochrona przed promieniowaniem UV dzięki obwodowemu okapnikowi od strony spodniej, 
zabezpieczenie przed obracaniem, uszczelnienie otworu dachowego za pomocą uszczelki EPDM.

Łabędzia szyja KRASO® - izolowana termicznie LG 2
Przepust do dachów płaskich, do mocowania na kołki, do wprowadzania kabli za pomocą wymiennych wkładów 
uszczelniających KRASO® - dzielonych - (nie wchodzi w zakres dostawy), obrót o 360°, montaż do fragmentu izolacji 
powierzchniowej dachu za pomocą dociskowego kołnierza izolacyjnego KRASO® typ FKF, odpornego na oleje i bitumy, 
nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, ochrona przed promieniowaniem UV dzięki obwodowemu 
okapnikowi od strony spodniej, zabezpieczenie przed obracaniem, uszczelnienie otworu dachowego za pomocą uszczelki 
EPDM.

Zakres dostawy: Łabędzia szyja KRASO® - izolowana termicznie - uszczelka EPDM, kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® typu FKF, ochrona UV, 
kołki mocujące M8 x 100 V2A, materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50 

Inne rozmiary na zapytanie! Możliwość montażu na dachu z blachy trapezowej na zamówienie!

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego
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Wymienny wkład uszczelniający KRASO® 

Film z instrukcją montażu 
(proszę zeskanować kod QR!

Wymienne wkłady uszczelniające KRASO®  
Łatwe, szczelne, elastyczne
+ Wkład uszczelniający KRASO® - jakość: stal nierdzewna V2A, przyspawane bolce zamiast przechodzących  
 śrub, uszczelka 40 mm wykonana ze specjalnie opracowanej mieszanki gumowej
+ Nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM: automatyczny moment dokręcania  
 bez klucza dynamometrycznego! 
+ Zbadane przez Instytut Badań Materiałowych (MPA): odporność na wodę pod ciśnieniem do 1,5 bara,  
 nieprzepuszczające zapachów – wysokiej jakości w rozumieniu niemieckiej instrukcji technicznej  
 w zakresie zachowania czystości powietrza ! 
+ Wymienne wkłady uszczelniające KRASO® są nie tylko łatwe w montażu i szczelne, ale także elastyczne  
 w doborze! Jeśli rozmieszczenie kabli lub rur nie jest jeszcze znane lub, kiedy zachodzi konieczność  
 wprowadzenia zmian: 
 · Zamów wymienny wkład uszczelniający KRASO®: Zamówienia złożone do godziny 14.00 zostaną 
  wysłane tego samego dnia! Po dostarczeniu ewentualny montaż. 
 · Kiedy tylko będą Państwo już wiedzieli, jakie będzie rozmieszczenie kabli lub rur doprowadzających media, 
  proszę o tym nas poinformować np. za pomocą przesłanego szablonu. Proszę wyjąć wkład uszczelniający  
  i odesłać go do nas.
  · Zwrotnie otrzymają Państwo nowy wkład z podanym rozkładem kabli lub rur oraz  szablonem do ich  
   rozmieszczenia. Wkład uszczelniający zostanie przez nas dopasowany w możliwie najkrótszym terminie.
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Typ / Artykuł Wymienny wkład uszczelniający KRASO® - dzielony 

Średnica otworu rdzeniowego lub 
średnica zewnętrzna wymiennego wkładu 
uszczelniającego KRASO® - dzielonego  w mm

100 125 150 200 250 300

Wewnętrzna średnica Wymiennego wkładu 
uszczelniającego KRASO® - dzielonego  w mm 63 80 110 160 210 250

Maksymalna ilość rozmieszonych otworów, 
także o różnych średnicach-przykłady

np. 3 x 0 - 25 
lub 5 x 0 - 18 
lub 9 x 0 - 13

np. 3 x 0 - 32 
lub 5 x 0 - 25 
lub 9 x 0 - 17

np. 3 x 0 - 43 
lub 5 x 0 - 35 
lub 9 x 0 - 25

np. 3 x 0 - 63 
lub 5 x 0 - 50 
lub 9 x 0 - 36

np. 3 x 0 - 90 
lub 5 x 0 - 70 
lub 9 x 0 - 50

np. 3 x 0 - 110 
lub 5 x 0 -   85 
lub  9 x 0 -   63

Wymienny wkład uszczelniający KRASO® - dzielony -  
do przeprowadzania kabli i rur, nakrętka kontrolująca moment obrotowy KRASO® DKM, stal nierdzewna V2A, podwójnie uszczelniający, odporny 
na wodę pod ciśnieniem do 1,5 bara, uszczelka 40 mm, z wymienną wkładką do późniejszego dopasowania: wystarczy wyjąć wymienną wkładkę 
i odesłać ją do nas z podaniem żądanego rozmieszczenia (np. za pomocą szkicu). Wkładka uszczelniająca zostanie przez nas dopasowana w 
bardzo krótkim czasie.

Zakres dostawy: Wymienny wkład uszczelniający KRASO® - dzielony

Inne rozmiary i średnice na zapytanie!

Wymienny wkład uszczelniający KRASO® 

Wymienny wkład 
uszczelniający – szkic 
rozmieszczenia 
otworów

Przykłady wymiennych 
wkładów uszczelniających 
z otworami o różnych 
średnicach

Zamawianie wymiennych wkładów 
uszczelniających KRASO® z odpowiednią 
średnicą otworu  rdzeniowego, rurą 
osłonową KRASO® typ FE lub łabędzią 
szyją KRASO®. Przy zamówieniu do godziny 
14.00 wysyłka nastąpi tego samego dnia! 

1 2 Wymienny wkład uszczelniający KRASO® 
umieścić zgodnie z instrukcją montażu w 
otworze rdzeniowym, rurze osłonowej lub 
łabędziej szyi jako zaślepka. Kiedy tylko 
znane będzie rozmieszczenie kabli lub rur, 
wyjąć wymienną wkładkę i przesłać razem 
ze szkicem żądanego rozmieszczenia 
wraz z podaniem średnicy zewnętrznej 
przewodów doprowadzających media.

3 W zamian otrzymają Państwo nową 
wkładkę z żądanym rozmieszczeniem 
otworów. Zmień wkładkę zgodnie 
z instrukcja montażu wkładów 
uszczelniających doprowadzających 
media.

Wymienne wkłady uszczelniające KRASO® w 3 krokach 

KRASO®

DKMm
omentu obrotowego
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tka z kontrolą

LG 1
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+ Odpływy, przepusty ścienne i podłogowe oraz rury osłonowe znajdują się w 
dziale „Przepusty rurowe”.  

+ Uszczelka czterożebrowa KRASO® jest termicznie połączona z rurą, by 
uniemożliwić przeciekanie wody. Kształt uszczelki umożliwia mocne i trwałe 
zakotwienie przepustów w betonie.

+ Wodoszczelność do 10 barów – potwierdzona przez MPA! Czterożebrowa 
uszczelka KRASO® zabezpiecza również przed przenikaniem naturalnie 
występującego w postaci gazu szlachetnego radonu, a tym samym zapo-
biega koncentracji radioaktywnego gazu w pomieszczeniach.

+ Wszystkie przepusty rurowe dostępne są, także w wersji KG 2000  
z termicznie zgrzewaną uszczelką czterożebrową KRASO®.

+ W naszych przepustach ściennych i podłogowych stosuje się: rury i materiały 
zgodne z normami EN 1401 (KG) lub EN 14758 (KG 2000). 

+ W naszych rurach i tulejach ze stali nierdzewnej używamy stali nierdzewnej 
V2A, a na zamówienie również V4A.

Przepusty rurowe
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Przepust podłogowy KRASO® typ BDF
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR!)

Przepust podłogowy KRASO® typu BDF 
Łatwo, szczelnie i pewnie!
+ Sprawdzony przepust podłogowy z uszczelką czterożebrową KRASO® - przebadany przez MPA  
 do 10 barów!
+ Gazoszczelny: chroni przed zagrażającemu zdrowiu stężeniu substancji radioaktywnych  
 gazów w tym radonu!
+ Wykonane z wytrzymałego na odkształcenia i odpornego na ściskanie litego materiału o niskiej ścieralności!
 Montaż nawet w niskich temperaturach. 
+ Rury i materiały zgodne z EN 1401 (KG) lub EN 14758 (KG 2000).
+ Dostępna również w wersji KG 2000: wykonana z polipropylenu (PP), wzmocniona minerałami, gładka, trwała.
+ Dostępne również z kołnierzem izolacyjnym KRASO® odpornym na oleje i bitumy.
+ Kielich na wcisk formowany z jednej strony do łączenia rur KG/HT.
+ Zawiera zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa.
+ Innowacyjne rozwiązania produktów KRASO®: Typ BDF w wersji z izolacją termiczną.
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Płyta fundamentowa

Sytuacja montażowa bez  
zastosowania przepustu podłogowego 
KRASO® typ BDF

Sytuacja montażowa 
z zastosowaniem przepustu 
podłogowego KRASO® typ BDF

Odwodnioenie

w razie potrzeby 
można skrócic 
na miejscu

odporna na działanie wody
pod ciśnieniem,
obwodowa uszczelka
czterożebrowa KRASO® 

Przepust podłogowy KRASO® typ BDF
Wodoszczelna, obwodowa uszczelka 
czterożebrowa KRASO®  
chroniąca przed radioaktywnym gazem 
szlachetnym radonem!

Zasotosowanie 
 
 

Przepust podłogowy KRASO® typ BDF  
zgodnie z EN 1401 do montażu w wodoodpornych płytach fundamentowych, do przyłączania rur  KG/HT,  
z wodoszczelnym, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®, formowane z jednej strony złącze wtykowe  
i zaślepka KRASO® jako pomoc montażowa, dostępne również z kołnierzem foliowym KRASO® odpornym na 
oleje i bitumy o obwodzie ok. 15 cm. Do montażu  kołnierza foliowego
polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50.

Zakres dostawy: KRASO® typ BDF lub KRASO®  typ BDF z kołnierzem izolacyjnym, zaślepka KRASO®  jako pomoc montażowa
Inne średnice i długości powyżej 50 cm na zapytanie!

Typ / Artykuł KRASO® Typ BDF • KRASO® Typ BDF  z kołnierzem foliowym

Średnica DN 110 125 160 200 250 315 400 500

Standardowa długość (w cm) 50

KRASO® Typ BDF  
z kołnierzem foliowym

KRASO® Typ BDF

Rn

Rn

Rn
RnRn

Rn

LG 1
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Przepust podłogowy KRASO® typ BDF - KG 2000  
zgodnie z normą EN 14758, do montażu w płytach fundamentowych z betonu wodoszczelnego.  
System KG 2000 - rury podstawowe, z wodoszczelną, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® zgrzewaną termicznie, jednostronna złączka 
wtykowa oraz zaślepka KRASO® jako pomoc montażowa, dostępna również wersja z kołnierzem izolacyjnym KRASO® odpornym na oleje i bitumy 
o obwodzie około 15 cm. Do montażu  kołnierza izolacyjnego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50.

Odwodnioenie
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KRASO® Typ BDF  
- KG 2000 KRASO® Typ BDF  

- KG 2000 z kołnierzem 
foliowym

Izolacja:
zdolność przewodzenia ciepła: 0,05 W/(m/K)
Klasa materiału budowlanego: A1 wg DIN4102
niepalna
Ogólny certyfikat budowlany: Z-32.11-1288

Typ / Artykuł KRASO® Typ BDF - KG 2000 • KRASO® Typ BDF - KG 2000 z kołnierzem foliowym 

Średnica DN 110 125 160 200 250 315 400 500

Standardowa długość  (w cm) 50

Zakres dostawy: KRASO® typ BDF - KG 2000 lub KRASO® typ BDF - KG 2000 z kołnierzem izolacyjnym, zaślepka KRASO® jako pomoc 
montażowa.
Inne średnice i długości powyżej 50 cm na zapytanie!

Typ / Artykuł Przepust podłogowy KRASO® typu BDF - izolowany termicznie

Średnica DN 110 125 160 200 250 315 400 500

Standardowa długość  (w cm) 50

Przepust podłogowy KRASO® typu BDF - izolowany termicznie -  
zgodnie z normą EN 14758, do montażu w płytach fundamentowych z betonu wodoszczelnego, do przyłączania rur KG/HT lub KG 2000 - rury in-
stalacyjne prowadzone w ziemi, z wodoszczelną, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® zgrzewaną termicznie, jednostronna złączka wtykowa 
oraz izolacją termiczną. Obwodowy korpus z izolacją termiczną o szerokości ok.5cm, zaślepka KRASO® jako pomoc montażowa

Zakres dostawy: KRASO® typ BDF - izolowany termicznie - zaślepka KRASO® jako pomoc montażowa

Inne średnice i długości powyżej 50 cm na zapytanie

Zakres dostawy: Zamknięcie do czyszczenia przepustu KRASO® typ BDF

Średnica DN 110

Zamknięcie do czyszczenia przepustu  
KRASO® typ BDF Zapytaj o cenę !

Zamknięcie do czyszczenia przepustu KRASO® typ BDF  LG 1

15 x 15 cm – mocowany za pomocą śrub 

LG 1

Płyta 
fundamentowa

odporna na działanie wody
pod ciśnieniem uszczelka 
cztrerożebrowa KRASO®

woda 
pod ciśnieniem

LG 1
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Przepusty rurowe
i materiał uszczelniający: KG 2000

+ Wiele klejów i mas uszczelniających jest napełnianych w butelkę z polipropylenu, ponieważ  
 substancje te nie wchodzą ze sobą w reakcje. Przepusty rurowe KG 2000 są również wykonane  
 z polipropylenu.
 W związku z tym mogą pojawić się problemy, gdy chcemy przykleić materiał izolacyjny do rur KG 2000!

+ Dlatego naszą wodoszczelną, obwodową uszczelkę czterożebrową KRASO® zgrzewamy termicznie!  
 W ten sposób woda w żadnym wypadku nie zdoła przeniknąć uszczelki.

Materiał klejąco-uszczelniający  
KRASO® PU 50 Silna przyczepność  
+ trwała elastyczność

+ KRASO®  PU 50: Wysokiej jakości, trwale elastyczny i bardzo przyczepny materiał poliuretanowy!

+  Zalecany do wszystkich produktów z kołnierzem izolacyjnym KRASO® ! Polecany do następujących  
 produktów: przepust podłogowy KRASO®  typ BDF z kołnierzem izolacyjnym, wpust podłogowy KRASO®   
 z kołnierzem izolacyjnym, kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO®  typ FKF, płyta wielokołnierzowa  
 KRASO®  typ MFP i wiele więcej.
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Lej uniwersalny KRASO®
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR!)

Lej uniwersalny KRASO® 
Do przepustów podłogowy dający większą elastyczność
+ Gazo- i wodoszczelny! Dzięki wszechstronnej, testowanej przez MPA zgrzewanej termicznie uszczelce  
 czterożebrowej KRASO® lej uniwersalny KRASO® chroni przed wodą pod ciśnieniem do 10 barów  
 i jest również gazoszczelny oraz szczelny przed radioaktywnym radonem.

+ Pasuje do systemu KG 2000: do podłączenia z KG/KG 2000 - przewody główne!

+ Większa elastyczność! Dzięki lejowi możliwe jest wyrównanie wzajemnego przesunięcia przy rurze spadowej  
 przy pomocy kolanka do 45 stopni. Zintegrowana mufa wkładana DN 110 i potrójnie wzmacniany pierścień
 samouszczelniający uszczelnia bezpiecznie połączenie KG.

+ Możliwości przyłączenia! Biegnący dookoła kołnierz przyłączeniowy / szpachlowy o średnicy 330 mm jest
 optymalny do zamocowania klejonych izolacji dzięki strukturalnej powierzchni. Dla izolacji nieklejonych  
 opcjonalny jest przykręcany kołnierz zaciskowy ze stali szlachetnej do konstrukcji kołnierza stało – przesuwnego.

+ Łatwy montaż! Lej uniwersalny KRASO® można natychmiast zamontować i nie wymaga on składania
 przed montażem. W czasie betonowania płyty dennej przepust podłogowy można łatwo ustawić i zamocować
 przy pomocy 4 oczek łączących. Materiał pełnościenny odporny na pęknięcia oraz dostarczona w komplecie
 nakładka ochronna na czas budowy z możliwością chodzenia po niej dają niezawodną ochronę przed
 uszkodzeniami w czasie budowy.

Materiał pełnościankowy odporny 
na pęknięcia

Otwory na śruby na opcjonalnie 
dostarczany kołnierz zaciskowy ze 
stali szlachetnej

Termicznie przymocowana  
uszczelka czterożebrowa KRASO, radono-
szczelna  
i wodoszczelna do 7,0 barów

DN 110 mufa wciskana 
z potrójnym pierścieniem 

samouszczelniającym

Uchwyty mocujące (4 sztuki)

Kołnierz szpachlowy / mocujący 
(średnica 330 mm)

Lej uniwersalny do stosowania 
kolanek do 45° przy  

przesunięciu

Pasująca do systemu KG 2000 końcówka do przyłączania do KG/KG 
2000 – przewody główne DN 110

K:/Zeichnungen/3D_Produkt_Zeichnungen/Universaltrichter/Kalksa
ndsteinwand_mit_Universaltrichter

Zastosowanie Zastosowanie

Lej uniwersalny KRASO® LG 1

do montażu w płytach fundamentowych z betonu wodoszczelnego do przyłączania rur KG / HT przy  
przesunięciu oraz KG / KG 2000 – doprowadzenie główne, wodoszczelna, obwodowa, termicznie  
zgrzewana uszczelka czterożebrowa KRASO®, bosy koniec z jednej strony, antypoślizgowa konstrukcyjna  
osłona ochronna oraz dodatkowa nakładka ochronna.
Opcjonalnie dostępne: przykręcany kołnierz zaciskowy KRASO®ze stali nierdzewnej do łączenia folii,  
które nie są sklejone

Zakres dostawy: Lej uniwersalny KRASO®, antypoślizgowa konstrukcyjna osłona ochronna, dodatkowa osłona ochronna

Opcjonalnie dostępne: kołnierz zaciskowy ze stali nierdzewnej KRASO®

Typ / Artykuł Lej uniwersalny KRASO®

Średnica DN 110

Średnica kołnierza szpachlowego 330 mm

Kołnierz zaciskowy ze stali 
nierdzewnej
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Lej uniwersalny KRASO®

Wodoszczelna, obwodowa uszczelka
czterożebrowa KRASO®  
chroniąca przed radioaktywnym gazem    
szlachetnym radonem!

Rn

Rn

Rn

RnRn

Rn
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Przepust ścienny KRASO® typ B
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR!)

Przepust ścienny KRASO® typ B 
Sprawdzony przepust ścienny wykonany z litego materiału ściennego

+ Z odporną na działanie wody pod ciśnieniem, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® - sprawdzoną  
 przez MPA do 10 barów!

+ Gazoszczelny: chroni przed zagrażającemu zdrowiu stężeniu substancji radioaktywnych gazów w tym radonu!

+ Wykonane z wytrzymałego na odkształcenia i odpornego na ściskanie litego materiału o niskiej ścieralności!
 Montaż nawet w niskich temperaturach.

+ Rury i materiały zgodnie z normą EN 1401.

+ Dostępny również w wersji KG 2000 wykonanej z polipropylenu (PP), wzmocnionego minerałami,  
 trwały o gładkich powierzchniach.

+ Dwustronnie uformowana złączka wtykowa do łączenia rur KG / HT.

+ W zestawie dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa.

+ Innowacja produktowa  KRASO®: Typ B jako izolowany termicznie przepust ścienny!

Przepust ścienny KRASO® typ B LG 1

zgodnie z normą EN 1401 do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego do obustronnego przyłączania rur KG / HT, z wodoszczelną obwodową 
uszczelką czterożebrową KRASO®, z obustronnym kielichem wtykowym i dwiema zaślepkami  KRASO® jako pomoc montażowa.

Zakres dostawy:KRASO® typ B, dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa
Inne średnice i długości na zapytanie!

Typ / Artykuł KRASO® Typ B

Średnica  DN 110 125 160 200 250 3151 4001 5001

Dostępne standardowe grubości ścian 
w cm 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50

1 Do stosowania wyłącznie jako tuleja przelotowa, ponieważ odpowiednia głębokość wsunięcia zgodnie z normą EN 1401-1 nie jest gwarantowana w przypadku zastosowania po obu 
stronach

odporna na działanie wody pod ciśnieniem
obwodowa uszczelka cztreożebrowa 

Ściana betonowa

STABILNA I GOTOWA
do każdej grubości ścian

woda 
pod ciśnieniem

ZEWNĄTRZ WEWNATRZ

woda 
pod ciśnieniem

Sytuacja montażowa bez zastosowania przepustu 
ściennego KRASO®  typ B

Sytuacja montażowa z zastosowaniem 

przepustu ściennego KRASO® typ B
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Przepust ścienny KRASO® typ B - KG 2000  LG 1

zgodnie z normą EN 1401 do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego do obustronnego przyłączania
KG 2000 - z wodoszczelną obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®, z obustronnym kielichem wtykowym  
i dwiema zaślepkami  KRASO® jako pomoc montażowa.

Typ / Artykuł KRASO® Typ B - KG 2000

Średnica DN 110 125 160 200 250 3151 4001 5001,2

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50

1 do stosowania wyłącznie jako tuleja przelotowa, ponieważ odpowiednia głębokość wsunięcia zgodnie z normą EN 1401-1 nie jest gwarantowana w przypadku zastosowania po obu stronach
2 ze względów produkcyjnych o grubości ścianki 20 cm z trzyżebrową uszczelką KRASO®

Zakres dostawy: KRASO® Typ B - KG 2000, dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa
Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!

Przepust ścienny KRASO® typ B - izolowany termicznie LG 1

zgodnie z normą EN 14758, do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego do obustronnego  
przyłączania rur KG, HT lub KG 2000 - z wodoszczelną obwodową uszczelką czterożebrową  
KRASO®, z obustronnym kielichem wtykowym oraz dwiema zaślepkami KRASO® jako pomoc  
montażowa, obwodowy korpus z izolacją termiczną o szerokości ok.5cm.

Typ / Artykuł Przepust ścienny KRASO® typ B – izolowany termicznie

Średnica DN 110 125 160 200 250 3151 4001 5001

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50
1 Do stosowania wyłącznie jako tuleja przelotowa, ponieważ odpowiednia głębokość wsunięcia zgodnie z normą EN 1401-1 nie jest gwarantowana w przypadku  
  zastosowania po obu stronach

Zakres dostawy: KRASO® typ B - izolowany termicznie - dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa
Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!

Ściana betonowa

STABILNA I GOTOWA
do każdej grubości ścian

woda 
pod ciśnieniem

woda 
pod ciśnieniem

ZEWNĄTRZ WEWNĄTRZ

 
wodoszczelna obwodowa 
uszczelka czterożebrowa KRASO®
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– Ochrona przed radonem!
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+ Jednym z gazów naturalnie występujących w glebie jest radon. Nagromadzenie
 radioaktywnego gazu szlachetnego w pomieszczeniach mieszkalnych jest szkodliwe dla zdrowia!

+ Wkłady uszczelniające KRASO® oraz przepusty rurowe KRASO® z uszczelką czterożebrową
 nie tylko chronią przed naporem wody, ale także są gazoszczelne – zatrzymują radon: atest IAF!
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Izolacja:
zdolność przewodzenia ciepła: 
0,05 W/(m/K)
Klasa materiału budowlanego: A1 
wg DIN4102
niepalna
Ogólny certyfikat budowlany: 
Z-32.11-1288
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Przepust ścienny KRASO®  typ Uniwersalny - KG 2000 LG 1

zgodnie z normą EN 1401 do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego, do dwustronnego przyłączenia  
(Uni B – KG 2000) lub jako opcja przelotowa (Uni D - KG 2000) dla rur KG 2000  z wodoszczelną, obwodową uszczelką 
czterożebrową KRASO®. Oznaczenia ułatwiają łatwe dopasowanie długości na budowie do wymiarów ściany.

Zakres dostawy: przepust ścienny KRASO®  typ Uniwersalny B z obustronnie uformowanym złączką wtykową, dwoma zaślepkami KRASO® 
jako pomoc montażowa • przepust ścienny KRASO®  typ Uniwersalny D z zintegrowaną złączką przelotową, dwie zaślepki KRASO® jako 
pomoc montażowa
Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!

Zakres dostawy: przepust ścienny KRASO® typ Uniwersalny B - KG 2000 z obustronnie uformowaną złączką wtykową, dwie zaślepki KRASO® jako 
pomoc montażowa.
przepust ścienny KRASO® typ Uniwersalny D - KG 2000 z obustronnie uformowaną złączką wtykową, dwie zaślepki KRASO® jako pomoc 
montażowa.
Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!

Typ / Artykuł KRASO® Typ Uni B - KG 2000 • KRASO® Typ Uni D - KG 2000

Średnica DN 110 125 160

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 15 - 30 17,5 - 30 20 - 36,5
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Zakres dostawy: Przepust ścienny KRASO® typ SML z dwustronnym rdzeniem styropianowym na obu końcach rury
Inne średnice i grubości ścian na zapytanie! 
Dostępne również w wersji TML i KML za dopłatą!

Typ / Artykuł KRASO® Typ SML

Średnica DN 110 125 160 200 250

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 24 · 25 · 30

Przepust ścienny KRASO® typ SML LG 1

Rura kanalizacyjna z żeliwa szarego zgodnie z normą EN 877 do montażu  
w wodoszczelnych ścianach betonowych do obustronnego łączenia rur SML,  
wodoszczelna, obwodowa uszczelka czterożebrowa  KRASO® wraz z styropianowym  
rdzeniem wnękowym na obu końcach przepustu
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Typ / Artykuł KRASO® Typ Uni B • KRASO® Typ Uni D

Średnica DN 110 125 160

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 12 - 30 12 - 30 17,5 - 36,5

Przepust ścienny KRASO®  typ Uniwersalnyl LG 1

zgodnie z normą EN 1401 do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego,
do dwustronnego przyłączenia (Uni B) lub jako opcja przelotowa (Uni D) dla rur KG / HT   
z wodoszczelną, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®. Oznaczenia ułatwiają  
łatwe dopasowanie długości na budowie do wymiarów ściany.
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Przepust ścienny KRASO® typ FR
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR!)

Przepust ścienny KRASO® typ FR
Zawsze właściwy kierunek przepływu

+ Dzięki przepustowi ściennemu KRASO® typu FR ścieki mogą płynąć zawszę w jednym kierunku.  
 Unika się zbędnych krawędzi i zapychania rur.

+ Elastyczne, a jednocześnie szczelne połączenie z systemem rur instalacyjnych minimalizuje naprężenia  
 wynikające z osiadania rur kanalizacyjnych!

+ Dzięki obwodowej uszczelce czterożebrowej KRASO® gwarantującej szczelność do 10 barów piwnica  
 pozostaje sucha i zabezpieczona przed radonem

+ Gazoszczelny: chroni przed zagrażającemu zdrowiu stężeniu substancji radioaktywnych gazów w tym radonu!

+ Wykonany z solidnego materiału ściennego! Dostępny również w wersji KG 2000 wykonanej z polipropylenu 
 (PP), wzmocnionego minerałami, trwały o gładkich powierzchniach.

+ Materiał i rury wykonane zgodnie z EN 1401 (KG) lub EN 14758 (KG 2000).
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sytuacja montażowa

Przepust ścienny KRASO® typ FR
Przekrój 

Ścianka z pełnego materiału 
KRASO®

• wytrzymały na nacisk  
i odkształcenia
• odporny na pękanie
• odporny na uderzenia
• niewielki stopień ścieralności
• montaż także przy niskich  
temperaturach.

Spieniony materiał

W przeciwieństwie do naszych  
przepustów rurowych o ściankach
z pełnego materiału, rury  
ze spienionego tworzywa sztucznego 
mają niewielką stabilność.

Typ / Artykuł KRASO® Typ FR

Średnica DN 110 125 160

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 201 · 24 · 25 · 30

Przepust ścienny KRASO® typ FR - kierunek przepływu LG 1

zgodnie z normą EN 1401 do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego, do dwustronnego przyłączenia rur KG/HT, z wodoszczelną, 
obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®, z jednostronnie uformowaną złączką wtykową, z jednostronnym bosym zakończeniem oraz dwiema 
zaślepkami KRASO® jako pomoc montażowa.

1 dla ściany grubości 20 cm dostępny tylko DN 110

Zakres dostawy: KRASO® typ FR, 2 zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa
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Typ / Artykuł KRASO® Typ FR - KG 2000

Średnica DN 110 125 160

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 24 · 25 · 30

Przepust ścienny KRASO® typ FR - KG 2000  LG 1

zgodnie z normą DIN EN 14758, do montażu w ścianach betonowych wodoszczelnych do łączenia rur KG 2000 z obu stron, z wodoszczelną, 
zgrzewaną termicznie obwodową uszczelką czterożebrową  KRASO®, z jednostronnym złączem wtykowym, jednostronny bosy koniec i 2 zaślepki  
KRASO® jako pomoc montażowa

Zakres dostawy: Przepust ścienny KRASO® typ FR - KG 2000, dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa

Przepust ścienny KRASO® typ B / SF 4 
Bezpieczne połączenie z grubymi powłokami bitumicznymi

+ Przepust ścienny wykonany z litego materiału ściennego do montażu w ścianach betonowych

+ Materiał i rury zgodnie z normą EN 1401.

+ Jednostronny, kołnierz szpachlowy o szerokości 4 cm do trwałego połączenia z grubą powłoką bitumiczną,  
 taką jak system KMB: powierzchnia kołnierza szorstka lub powlekana tkaniną.

+ Z wodoszczelną, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®: wodoszczelnym do 10 bar!

+ Gazoszczelny: chroni przed zagrażającemu zdrowiu stężeniu substancji radioaktywnych gazów w tym radonu!

+ Alternatywnie: kołnierz do szpachlowania z PP z rowkiem typu jaskółczy ogon do KRASO® typ B / SF 4 - KG 2000

 do trwałego połączenia z izolacją bitumiczną (np. KMB).

Zastosowanie Schemat 

odporna na działanie wody
pod cisnieniem, obwodowa 
uszczelka czterożebrowa 
KRASO® 

woda 
pod ciśnieniem

woda 
pod ciśnieniem

kołnierz szpachlowy

ZEWNĄTRZ WEWNĄTRZ

KMB lub
pasmo materiału 
uszczelniajacego

powierzchnia chropowata

powłoka  
z tkaniny

rowek typu jaskółczy ogon - 

do trwałego połączenia  

z warstwą bitumiczną 

(np. KMB)
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rowek typu jaskółczy ogon - 

do trwałego połączenia  

z warstwą bitumiczną 

(np. KMB)

Przepust ścienny KRASO® typ B / SF 4 LG 1  
zgodnie z normą EN 1401 do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego do dwustronnego przyłączenia rur KG / HT, z jednostronnym kołnierzem 
szpachlowym, chropowatym (KRASO® Typ B / SF 4 - R) lub pokrytym tkaniną (KRASO® Typ B / SF 4 - G) do trwałego połączenia z izolacją bitumiczną 
(np. KMB), szerokość kołnierza ok. 4 cm, z wodoszczelną, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®, dwustronna złączka wtykowa i dwie zaślepki 
KRASO® jako pomoc montażowa.

Typ / Artykuł KRASO® Typ B/SF 4

Średnica DN 110 125 160 200 250 315

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50

Zakres dostawy: Przepust ścienny KRASO® typ B/SF 4 - R z jednostronnym chropowatym kołnierzem do szpachlowania SF / 4, dwie zaślepki 
KRASO® jako pomoc montażowa •KRASO® typ B / SF 4 - G z jednostronnym kołnierzem szpachlowym pokrytym tkaniną SF / 4, dwie zaślepki 
KRASO® jako pomoc montażowa
Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!

Przepust ścienny KRASO® typ B / SF 4 - KG 2000 LG 1  
zgodnie z normą EN 14758, w ścianach z betonu wodoszczelnego do dwustronnego przyłączenia rur
KG 2000, z jednostronnym kołnierzem szpachlowym z rowkiem typu jaskółczy ogon do trwałego połączenia z izolacją bitumiczną (np. KMB),  
z wodoszczelną zgrzewaną na całym obwodzie, uszczelką czterożebrową KRASO®, dwustronna złączka wtykowa i dwie zaślepki KRASO®  
jako pomoc montażowa.

Typ / Artykuł KRASO® Typ B/SF 4 - KG 2000

Średnica DN 110 125 160 200 250 315

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50

Zakres dostawy: Przepust ścienny KRASO® typ B / SF 4 - KG 2000, dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa

Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!

Dostępność z magazynu,
szybka dostawa!

+ Dzięki rozbudowanemu magazynowi większość produktów, które są zamówione do godziny 14.00
 będą wysłane tego samego dnia

+ Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i uznanymi partnerami logistycznymi.

+ Wszystkie nasze przesyłki są bezpiecznie zapakowane i odporne na wstrząsy.  
 Towar zostaje wysyłany tylko i wyłącznie po kontroli końcowej.
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Rura osłonowa KRASO® typu FE / SF 4 
Grubościenny plastik - obudowa 
Bezpieczne połączenie z grubymi powłokami bitumicznymin

+ Grubościenna rura z tworzywa sztucznego do zabetonowania. 

+ Jednostronny okrągły kołnierz szpachlowy o szerokości ok. 4 cm do trwałego połączenia  
 z grubą izolacją bitumiczną, taką jak np. KMB: powierzchnia kołnierza chropowata lub pokryta tkaniną
+ Wodoszczelna, gazoszczelna oraz zapachoszczelna, obwodowa uszczelka czterożebrowa KRASO®!

+ Gazoszczelny: chroni przed zagrażającemu zdrowiu stężeniu substancji radioaktywnych gazów w tym radonu!

+ Jako rura osłonowa do późniejszego przeprowadzenia rur lub kabli za pomocą wkładów uszczelniających KRASO®.

+ Alternatywnie: rura osłonowa KRASO® typu FE / SF 4 z KG 2000 z kołnierzem szpachlowym z PP  
 z rowkiem typu jaskółczy ogon do trwałego połączenia z izolacją bitumiczną (np. KMB)
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Zastosowanie
Schemat 

odporna na działanie wody
pod cisnieniem, obwodowa 
uszczelka czterożebrowa 
KRASO® woda 

pod ciśnieniem

woda 
pod ciśnieniem kołnierz szpachlowy

ZEWNĄTRZ WEWNĄTRZ

KMB lub
pasmo materiału 
uszczelniajacego

powierzchnia chropowata

powłoka  
z tkaniny

rowek typu jaskółczy ogon do trwałego 
połączenia z warstwą bitumiczną (np. 
KMB)

Rura osłonowa KRASO® typ FE / SF 4 LG 1  
Grubościenna rura do zabetonowania, z jednostronnym chropowatym kołnierzem szpachlowym (KRASO® Typ FE / SF 4 - R) lub z powierzchnią 
powlekaną tkaniną (KRASO® typ FE / SF 4 - G) do trwałego połączenia grubej powłoki bitumicznej (np. KMB), szerokość obwodowa ok. 4 cm, 
z wodoszczelna oraz gazoszczelną, obwodową uszczelka czterożebrową KRASO® , dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa
ID = wewnętrzna średnica rury osłonowej

Typ / Artykuł KRASO® Typ FE/SF 4-R · KRASO® Typ FE/SF 4-G

Średnica DN 100 125 150 200 250 300

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50

Zakres dostawy: Rura osłonowa KRASO® typ FE / SF 4 - R z jednostronnym chropowatym kołnierzem do szpachlowania SF / 4, dwie zaślepki 
KRASO® jako pomoc montażowa •KRASO® typ FE/SF 4 - G z jednostronnym kołnierzem szpachlowym pokrytym tkaniną SF / 4, dwie zaślepki 
KRASO® jako pomoc montażowa

Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!
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Przepust ścienny KRASO® typ DFW 
Proste i bezpieczne uszczelnienie w ścianach prefabrykowanych

+ Ściany trójwarstwowe są dzisiaj bardzo popularnym systemem budowy i mają wiele zalet  
 nie dających się zastąpić podczas prac na budowie.
+ Ze względu na konstrukcję ściany składającą się z wewnętrznej i zewnętrznej warstwy osłonowej oraz rdzenia 
  betonowanego na miejscu, istnieją dwa poprzeczne styki konstrukcyjne w ścianie. Aby zapobiec penetracji  
 wody wzdłuż rury, wszelka obecna woda powinna być zatrzymana już w zewnętrznej warstwie ściany.
+ Dzięki naszym przepustom ściennym KRASO® typu DFW oferujemy łatwe i szczelne rozwiązanie dla każdego  
 rodzaju ścian wielowarstwowych.
+ Materiał i rury zgodne z normą DIN EN 1401.
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KRASO® Typ DFW 4 KRASO® Typ DFW 6 KRASO® Typ DFW 8 Schemat

odporna na działanie wody
pod cisnieniem, obwodowa 
uszczelka dwużebrowa 
KRASO® 

KRASO® Typ DFW 8

odporna na działanie wody
pod cisnieniem, obwodowa 
uszczelka dwużebrowa
KRASO® 

odporna na działanie wody
pod cisnieniem, obwodowa 
uszczelka czterożebrowa 
KRASO® woda 

pod ciśnieniem

woda 
pod ciśnieniem

ZEWNĄTRZ WEWNĄTRZ

Typ / Artykuł KRASO® Typ DFW 4 ·  KRASO® Typ DFW 6 ·  KRASO® Typ DFW 8

Średnica DN 110 125 160 200 250 3151

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50
1 Do stosowania wyłącznie jako tuleja przelotowa, ponieważ odpowiednia głębokość wsunięcia zgodnie z normą EN 1401-1 nie jest gwarantowana przy zastosowaniu obustronnym

Przepust ścienny KRASO® typ DFW – ściana trójwarstwowa - dla budownictwa prefabrykowanego  LG 1

zgodnie z normą EN 1401 do montażu w ścianach trójwarstwowych, do obustronnego przyłączania rur KG / HT, z obustronnie formowanym kieli-
chem wtykowym oraz wodoszczelną uszczelką dwużebrową KRASO® (KRASO® typ DFW 4), z jednostronną wodoszczelną uszczelką dwużebrową 
oraz środkową uszczelką czterożebrową KRASO® (KRASO® typ DFW 6), z dwustronną uszczelką dwużebrową oraz środkową uszczelką 
czterożebrową KRASO® (KRASO® typ DFW 8), dwie zaślepki KRASO® jako pomoc w montażowa.

Zakres dostawy: Przepust ścienny KRASO® typ DFW 4, KRASO® typ DFW 6   lub KRASO® typ DFW 8, dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa

Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!
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Typ / Artykuł KKRASO® Typ DFW 4 - KG 2000· KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000· KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000·

Średnica DN 110 125 160 200 250 3151,2

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50

1 Do stosowania wyłącznie jako tuleja przelotowa, ponieważ odpowiednia głębokość wsunięcia zgodnie z normą DIN EN 1401-1 nie jest gwarantowana przy zastosowaniu obustronnym
2  ze względów produkcyjnych dla ścian grubości 20 cm z środkową uszczelką trójżebrową KRASO®

Zakres dostawy: Przepust ścienny KRASO® typ DFW 4 - KG 2000, KRASO® typ DFW 6   - KG 2000 lub KRASO® typ DFW 8 - KG 2000, dwie 
zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa

Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!

Przepust ścienny KRASO® typ DFW - KG 2000 - ściana trójwarstwowa - dla budownictwa prefabrykowanego LG 1

zgodnie z normą EN 14758, do montażu w ścianach trójwarstwowych, do obustronnego przyłączania rur instalacyjnych KG 2000,  
z obustronnie formowanym kielichem wtykowym oraz wodoszczelną uszczelką dwużebrową KRASO®  po obu stronach (KRASO®  typ DFW 4 - KG 
2000), z jednostronną wodoszczelną uszczelką dwużebrową oraz środkową uszczelką czterożebrową KRASO®  (KRASO®  typ DFW 6   - KG 2000),  
z dwustronną uszczelką dwużebrową oraz środkową uszczelką czterożebrową (KRASO®  typ DFW 8 - KG 2000), dwie zaślepki KRASO®  jako 
pomoc montażowa.

 
KRASO® Typ DFW 4 - KG 2000

 
KRASO® Typ DFW/FE 4

 
KRASO® Typ DFW 6 - KG 2000

 
KRASO® Typ DFW/FE 6

 
KRASO® Typ DFW 8 - KG 2000

 
KRASO® Typ DFW/FE 8

Typ / Artykuł KRASO® Typ DFW/FE 4· KRASO® Typ DFW/FE 6· KRASO® Typ DFW/FE 8

Średnica DN 100 125 150 200 250 300

Dla grubości ścian od…do…(w cm) 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50

Zakres dostawy: Rura osłonowa KRASO® typ DFW / FE 4, KRASO® typ DFW / FE 6 lub KRASO® typ DFW / FE 8, dwie zaślepki KRASO® jako pomoc 
montażowa

Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!

Zakres dostawy: uszczelka NBR

Rura osłonowa KRASO® typ DFW / FE - ściana trójwarstwowa - dla budownictwa prefabrykowanego LG 1

do montażu w ścianach trójwarstwowych, grubościenny plastik - rura do zabetonowania, jako rura osłonowa do późniejszego montażu rur 
lub kabli za pomocą wkładów uszczelniających KRASO® (nie wchodzi w zakres dostawy), z dwustronną wodoszczelną, uszczelką dwużebrową 
KRASO® (KRASO® typ DFW / FE 4), z jednostronną wodoszczelną uszczelką dwużebrową oraz środkową uszczelką czterożebrową KRASO® 
(KRASO® typ DFW / FE 6), z dwustronną uszczelką dwużebrową oraz środkową uszczelką czterożebrową KRASO® (KRASO® typ DFW / FE 8), 
dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa 
ID = wewnętrzna średnica rury osłonowej

Uszczelka NBR  LG 1

Odporna na oleje pierścienie uszczelniające do systemu KG 2000

Typ / Artykuł Uszczelka NBR KRASO®

Średnica DN 110 125 160 200 250 315 400 500
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Złączka przesuwna KRASO®- KG 2000 LG 1

zgodnie z normą EN 14758, do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego jako opcja przelotowa
dla rur KG 2000, z obwodową, zgrzewaną termicznie uszczelką czterożebrową KRASO®

Typ / Artykuł Złączka przesuwna KRASO® - KG 2000

Średnica DN 110 125 160 200 250 315 400 500

Zakres dostawy: złączka przesuwna KRASO® - KG 2000

Na życzenie możliwa dostawa w wersji jako podwójna złączka z wewnętrznym ogranicznikiem !

Kolano KRASO® 15°| 30°| 45° łuk LG 1

zgodnie z normą EN 1401 do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego do łączenia
z rurami KG / HT, z obwodową, zgrzewaną termicznie uszczelką czterożebrową KRASO® 

i jednostronnie formowaną mufą

Kolano KRASO® 15°| 30° - KG 2000 LG 1

zgodnie z normą EN 14758, do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego do łączenia
z rurami KG 2000, z obwodową, zgrzewaną termicznie uszczelką czterożebrową KRASO®  
i jednostronnie formowaną mufą

Zakres dostawy: Kolano KRASO®

Wszystkie kształtki i wykonania w wersji KG na zapytanie! 

Zakres dostawy: Kolano KRASO® - KG 2000

Inne średnice i wykonania KG 2000 na zapytanie!

Typ / Artykuł KRASO® 15°| 30°| 45° Bogen

Średnica DN 1101 1251 1601 2001 250 315 400 500
1 ze względów produkcyjnych z uszczelką trójżebrową KRASO®

Typ / Artykuł KRASO® 15°| 30°| 45° Kolano - KG 2000

Średnica DN 1101 1251 1601 2001 250 3152 4002 500
1 Ze względów produkcyjnych częściowa uszczelka czterożebrowa  KRASO® 
2  nie dostępne jako kolano 30°

odporny na działanie wody
KRASO® Duo-Fix 150 "plus"

ściana betonowa

Płyta fundamentowa

odporna na działanie wody
pod cisnieniem, obwodowa 
uszczelka trójżebrowa 
KRASO® 

woda 
pod ciśnieniem

woda 
pod ciśnieniem

ZEWNĄTRZ
WEWNĄTRZ

odporny na działanie wody
KRASO® Duo-Fix 150 "plus"

ściana betonowa

Płyta fundamentowa

odporna na działanie wody
pod cisnieniem, obwodowa 
uszczelka trójżebrowa 
KRASO® 

woda 
pod ciśnieniem

woda 
pod ciśnieniem

ZEWNĄTRZ
WEWNĄTRZ

Zakres dostawy: złączka przesuwna KRASO® 

Na życzenie możliwa dostawa w wersji jako podwójna złączka z wewnętrznym ogranicznikiem !

Złączka przesuwna KRASO® LG 1

zgodnie z normą EN 1401 do montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego jako opcja przelotowa
dla rur KG / HT, z obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® 

Typ / Artykuł Złączka przesuwna KRASO®

Średnica DN 110 125 160 200 250 315 400 500

N
OWA BUDOW

LA

N
OWA BUDOW

LA

N
OWA BUDOW

LA

N
OWA BUDOW

LA

U
S

Z
C

ZELN IENIE CZTEROŻEB
R

O
W

E

SPRAWDZONY 
PRZEZ
MPA

U
S

Z
C

ZELN IENIE CZTEROŻEB
R

O
W

E

SPRAWDZONY 
PRZEZ
MPA

OC
HR

ON

A PRZED RADONEM

OC
HR

ON

A PRZED RADONEM



80

PR
ZEPU

STY R
UR

O
W

E

KRASO®  Katalog 10 | 2021

 + Niezliczone obiekty budowlane w kraju i zagranicą są wodoszczelne dzięki zastosowanym produktom KRASO®.

 + Na budowie rury poddawane są różnym obciążeniom. Dlatego też w produkcji rur stosujemy tworzywa  
  sztuczne odporne na uderzenia, gwarantujące stabilny kształt i dające się stosować w niskich temperaturach.

 +  Przy wyborze przepustów rurowych należy zwracać uwagę na jakość: nasza uszczelka czterożeberkowa  
  KRASO® niezawodnie zatrzymuje wodę – nie tylko w laboratorium ale też i na budowie!

►  KRASO® przepusty rurowe 
 Produkty, które sprawdziły się także w trudnych  
 warunkach panujących na budowie

Produkty KRASO® 
Jakość zbadana przez MPA
+ Ponad 35 lat doświadczenia w uszczelnieniach!  
+ Oferujemy kompletny, dopasowany szereg produktów do uszczelnień obiektów narażonych na kontakt z wodą.  
+ Najwyższe wymogi jakościowe w konstrukcjach, doborze materiałów i produkcji!
+  Liczne świadectwa kontrolne wydane przez niezależne instytuty badawcze  
 potwierdzają wysoką jakość naszych produktów. Tysiące zadowolonych  
 klientów i skutecznie uszczelnionych budynków utwierdzają nas w naszym 
  przekonaniu: prosto i szczelnie!

KRASO® 
uszczelka 

czterożebrowa 

Materiał pełnościankowy

Przykład: KRASO®  - przepusty rurowe

+ Przepusty rurowe KRASO® produkowane  
 są wyłącznie z materiału pełnościankowego.  
 W porównaniu do materiałów piankowych  
 oznacza to: odporność na nacisk   
 * stabilność kształtu *odporność na   
 uderzenia *udaroodporność * niewielkie  
 ubytki oraz możliwość montażu także przy  
 niskich temperaturach.

+ Uszczelka czterożebrowa KRASO® połączona  
 jest monolitycznie z rurą z materiału   
 pełnościankowego: całkowicie uniemożliwia  
 to podciekanie wody.
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Odpływ podłogowy KRASO®

Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR!)

Odpływ KRASO® do wewnątrz i na  zewnętrz
Wewnątrz i na zewnątrz - szczelnie i sucho
+ Do wnętrz budynków, piwnic, podwórek i parkingów.
 Odpływy KRASO® niezawodnie odprowadzają wodę i zabezpieczają przed wodą pod ciśnieniem! Szczelne na radon!
+ Odporny na chodzenie i jeżdżenie, mrozoodporny i nieprzepuszczający zapachów, zabezpieczający przed  
 cofaniem się wody i izolowany termicznie!
 Możliwość wykonania innych wersji dostosowanych do indywidualnych potrzeb!
+ Wysokiej jakości komponenty zapewniające bezpieczną instalację i obsługę: Solidny materiał ścienny  
 z termicznie zgrzaną uszczelką czterożebrową KRASO®, kratki z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.
+ Dodatkowe akcesoria jako uzupełnienie do indywidualnych wymagań.
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Zdejmowane sito do wyłapywania szlamu

Podwójna zaślepka blokująca cofanie się wody
zgodnie z DIN EN 13564 typ 5, z 2 samoczynnymi
nakrętkami zamykającymi, z których jedna służy
dodatkowo jako ręcznie regulowana blokada 
awaryjna. Przyjazna konserwacja dzięki łatwemu 
dostępowi.
Szczelność cofki do 5 metrów słupa wodnego

Kołnierz foliowy KRASO®

woda pod ciśnieniem

odporna na wodę 
pod ciśnieniem, 
obwodowa uszczelka 
czterożebrowa

Przyłącze: 
opcjonalnie DN 50 lub DN 110 pionowe

ZastosowanieSchemat

Odpływy podłogowe KRASO® - wg DIN EN 1253

Odpływy podłogowe KRASO® - mrozoodporne i zabezpieczające 
przed cofaniem się wody

Odpływ podłogowy
KRASO®  

Odpływ podłogowy KRASO®  
typ FS  

mrozoodporny 

Odpływ podłogowy KRASO® typ FS - KG 
2000 z kołnierzem  

foliowym,  
mrozoodporny 

Odpływ podłogowy KRASO® typ FS - RS 
mrozoodporny,  

zabezpieczający przed cofaniem się wody 

Odpływ podłogowy KRASO® typ  
FS - RS z kołnierzem foliowym,  

mrozoodporny -
zabezpieczający przed cofaniem się wody  - 

Odpływ podłogowy 
KRASO® z kołnierzem 

foliowym 

Odpływ podłogowy 
KRASO® - 
KG 2000 

Odpływ podłogowy 
KRASO® - z izolacją 

termiczną 
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Odpływ podłogowy KRASO® LG 1

zgodnie z EN 1253 – do montażu wewnątrz pomieszczeń, na obszarach bez ruchu pojazdów, do odprowadza-
nia wody szarej, wydajność odpływu: 1,79 l/s, z wodoszczelną, obwodową  uszczelką czterożebrową KRASO®. 
Dostępny również z kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na olej i bitumy (d = ok. 50 cm).Do montażu 
kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50.

Odpływ podłogowy KRASO® - KG 2000 LG 1

zgodnie z normą EN 1253 - do montażu wewnątrz pomieszczeń na obszarach bez ruchu pojazdów, 
do odprowadzania wody szarej, wydajność odpływu: 1,79 l/s, z wodoszczelną, obwodową uszczelką 
czterożebrową KRASO®. Dostępny również z kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje  
i bitumy (d = ok. 50 cm). Do montażu kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-
uszczelniający KRASO® PU 50

Zakres dostawy: odpływ podłogowy KRASO®, kratka plastikowa klasy K3, syfon, sitko osadnika, pokrywa ochronna na czas budowy • odpływ 
podłogowy  KRASO® z kołnierzem foliowym, kratka plastikowa klasy K3, syfon, sitko osadnika, pokrywa ochronna na czas budowy

Zakres dostawy: odpływ podłogowy KRASO® - KG 2000, kratka z tworzywa sztucznego klasy K3, syfon, sitko osadnika, pokrywa ochronna na czas 
budowy • odpływ podłogowy KRASO® - KG 2000 z kołnierzem foliowym, kratka z tworzywa sztucznego klasy K3, syfona, sitko osadnika, pokrywa 
ochronna na czas budowy

Typ / Artykuł Odpływ podłogowy KRASO® • Odpływ podłogowy KRASO® z kołnierzem foliowym

Wydajność odpływu 1,79 l/s 

Wysokość ok.110 mm

Rama nakładkowa Od 30 - 70 mm  bezstopniowa, regulowana i obracana

Kratka z tworzywa sztucznego Klasa K3 (nośność do max. 300 kg), 15 x 15 cm

Przyłącze rury KG / HT Rury KG / HT, opcjonalnie DN 50 lub DN 110 pionowa

Typ / Artykuł Odpływ podłogowy KRASO®  - KG 2000• Odpływ podłogowy KRASO® - KG 2000 
z kołnierzem foliowym

Wydajność odpływu 1,79 l/s 

Wysokość Ok.110 mm

Rama nakładkowa Od 30 - 70 mm  bezstopniowa ,regulowana i obracana

Kratka z tworzywa sztucznego Klasa K3 (nośność do max. 300 kg), 15 x 15 cm

Przyłącze Rury KG 2000/HT opcjonalnie DN 50 lub DN 110 
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Odpływ podłogowy KRASO® typ FS – mrozoodporny LG 1

zgodnie z normą EN 1253 - do montażu wewnątrz pomieszczeń na obszarach bez ruchu 
pojazdów, do odprowadzania wody szarej, wydajność odpływu: 1,79 l/s, z wodoszczelną,  
obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®.
Dostępny również z kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje i bitumy (d = ok. 50 cm).  
Do montażu kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50.

Odpływ podłogowy KRASO® - izolowany termicznie LG 1

zgodnie z normą EN 1253 - do montażu wewnątrz pomieszczeń na obszarach bez ruchu pojazdów,  
do odprowadzania wody szarej, wydajność odpływu: 1,79 l/s, z wodoszczelną, obwodową uszczelką  
czterożebrową KRASO®

Zakres dostawy: odpływ podłogowy KRASO® typ FS, kratka ze stali nierdzewnej kl. K3 przykręcany, mrozoodporna bariera zapachowa, sitko 
osadnika i pokrywa ochronna na czas budowy • odpływ podłogowy KRASO® typ FS z kołnierzem foliowym, kratka ze stali nierdzewnej kl. K3 
przykręcany, mrozoodporna bariera zapachowa, sitko osadnika i pokrywa ochronna na okres budowy

Typ / Artykuł Odpływ podłogowy KRASO® Typ FS • Odpływ KRASO® Typ FS z kołnierzem foliowym

Wydajność odpływu 1,67 l/s

Wysokość Odpływ ok. 110 mm

Rama od 30 - 70 mm bezstopniowa, regulowana i obracana

Stal nierdzewna Klasa K3 (nośność do max. 300 kg), 15 x 15 cm

Przyłącze Rury KG / HT  DN 110 -pionowa

Typ / Artykuł Odpływ podłogowy KRASO®- izolowany termicznie 

Wydajność odpływu 1,79 l/s

Wysokość Odpływ ok. 110 mm

Rama od 30 - 70 mm bezstopniowa, regulowana i obracana

Stal nierdzewna Klasa K3 (nośność do max. 300 kg), 15 x 15 cm

Przyłącze Rury KG / HT  DN 110 -pionowa

Blokada przeciwzapachowa

opcjonalnie DN 50 lub DN 110 pionowo

150 mm□
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woda pod ciśnieniem

Odporna na działanie wody
pod ciśnieniem, obwodowa uszczelka
czterożebrowa KRASO®

Zdejmowane sito 
do wyłapywania szlamu
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Zakres dostawy: odpływ podłogowy KRASO® typ FS, kratka ze stali nierdzewnej kl. K3 przykręcany, mrozoodporna bariera zapachowa, sitko 
osadnika i pokrywa ochronna na czas budowy • odpływ podłogowy KRASO® typ FS z kołnierzem foliowym, kratka ze stali nierdzewnej kl. K3 
przykręcany, mrozoodporna bariera zapachowa, sitko osadnika i pokrywa ochronna na okres budowy
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Odpływ podłogowy KRASO® typ FS - KG 2000 – mrozoodporny- LG 1

zgodnie z normą EN 1253 - do montażu wewnątrz pomieszczeń na obszarach bez ruchu pojazdów, do
odprowadzania wody szarej, wydajność odpływu: 1,79 l/s, z wodoszczelną, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®

Dostępny również z kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje i bitumy (d = ok. 50 cm).  
Do montażu kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50.

Odpływ podłogowy KRASO® - akcesoria  LG 1

Zakres dostawy: odpływ podłogowy KRASO® typ FS - KG 2000, przykręcana kratka ze stali nierdzewnej klasy K3, mrozoodporna bariera zapa-
chowa, sitko osadnika, pokrywa ochronna na czas budowy • odpływ podłogowy KRASO® typ FS - KG 2000 z kołnierzem foliowym, kratka ze stali 
nierdzewnej kl. K3, mrozoodporna bariera zapachowa, sito osadnika i pokrywa ochronna na czas budowy

Typ / Artykuł Odpływ podłogowy KRASO® Typ FS - KG 2000 • Odpływ podłogowy KRASO® Typ 
FS KG 2000 z kołnierzem foliowym

Wydajność odpływu 1,67 l/s

Wysokość Odpływ ok.110 mm

Rama od 30 - 70 mm bezstopniowa, regulowana i obracana 

Stal nierdzewna KlasaK3 (nośność do max. 300 kg), 15 x 15 cm

Przyłącze Rura KG 2000 / HT  DN 110 pionowa

Typ / Artykuł Przedłużenie ramy Przedłużenie ramy z kołnierzem
izolacyjnym Przedłużenie ramy

Opis artykułu Wysokość – ok.140mm
Wysokość ok. 140 mm

Obwodowy kołnierz izolacyjny
(d = ok. 50 cm)

bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie
15 - 120 mm, widoczne elementy ze stali

nierdzewnej, masywna kratka ze stali nierd-
zewnej, mocowana za pomocą śrub, wymiary 

150 x 150 mm, wytrzymała na obciążenie 
pojazdami  do 1,5 t, L 15

Typ / Artykuł Rama Kratka ze stali nierdzewnej Kratka ze stali nierdzewnej 
- mocowana śrubami - 

Opis artykułu wszystkie widoczne elementy ze stali 
nierdzewnej Klasa K3 wraz z ramą wyposażoną w gwintowane tulejki

Typ / Artykuł
Element podwyższający do zaprawy-

cienkowarstwowej 
Zestaw części zapasowych 

Rama z zaślepką zabezpieczającą

Opis artykułu Wysokość posadzki z jastrychu 25 - 130 mm

składający się z: uszczelki zabezpieczającej
przed cofaniem się wody, klosza blokującego 
zapachy, sita do wyłapywania szlamu, ramy  

i kratki z tworzywa sztucznego

na czas budowy, do podłóg przemysłowych 
zacieranych na ostro
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Odpływ podłogowy KRASO® typ FS - RS - mrozoodporny – zabezpieczający przed cofaniem się wody 
do instalacji zewnętrznej na terenach bez ruchu pojazdów, do odprowadzania wody szarej, wydajność odpływu: 0,4 l/s,
z z wodoszczelną, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®. Dostępny również z kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje  
i bitumy (d = ok. 50 cm). Do montażu kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50.

Zakres dostawy: odpływ podłogowy KRASO® typ FS - RS, przykręcana kratka ze stali nierdzewnej klasy K3, mrozoodporny podwójny zawór  
zwrotny, z 2 automatycznymi klapami zamykającymi, w tym jedną z możliwością ręcznego zamknięcia awaryjnego, sito osadnika i pokrywę 
ochronną na czas budowy•odpływ podłogowy KRASO®  typ FS - RS z kołnierzem foliowymKRASO® , przykręcana kratka ze stali nierdzewnej kl. 
K3, mrozoodporna podwójna zasuwka, z 2 automatycznymi klapami zamykającymi, z których jedną można zablokować ręcznie jako zamknięcie  
awaryjne, sitko osadnika i pokrywa ochronna na czas budowy.

Typ / Artykuł Odpływ podłogowy KRASO® Typ FS - RS •  Odpływ podłogowy KRASO®         
Typ FS - RS z kołnierzem foliowym

Wydajność odpływu 0,4 l/s

Wysokość Odpływ ok.195 mm

Rama Od 30 - 70 mm bezstopniowa ,regulowana i obracana

Stal nierdzewna Klasa K3 (nośność do max. 300 kg), 15 x 15 cm

Przyłącze Rury KG/HT DN 50 lub DN 110 pionowy

Odpływ podłogowy KRASO® typ FS - RS 
Mrozoodporny – zabezpieczający  
przed cofaniem się wody
+ Do montażu na zewnątrz budynków do powierzchni bez ruchu pojazdów,
 do odprowadzania wody szarej, wydajność odpływu: 0,4 l/s

+ Odporny na warunki zimowe dzięki podwójnemu zabezpieczeniu przed cofaniem się wody

+ Wersja KG 2000: wysoka odporność na pękania i trwałość

+ Przykręcana kratka ze stali nierdzewnej: klasa K3 do maks. 300 kg.
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Zdejmowane sito do wyłapywania szlamu

Podwójna zaślepka blokująca cofanie się wody
zgodnie z DIN EN 13564 typ 5, z 2 samoczynnymi
nakrętkami zamykającymi, z których jedna służy
dodatkowo jako ręcznie regulowana blokada 
awaryjna. Przyjazna konserwacja dzięki łatwemu 
dostępowi.
Szczelność cofki do 5 metrów słupa wodnego

Kołnierz foliowy KRASO®

woda pod ciśnieniem

odporna na wodę 
pod ciśnieniem, 
obwodowa uszczelka 
czterożebrowa

Przyłącze: 
opcjonalnie DN 50 lub DN 110 pionowe

przekrój konstrukcji
Odpływ podłogowy KRASO® typ FS - RS
- opcjonalnie z kołnierzem foliowym KRASO®

Odpływ podłogowy KRASO® typ FS - RS
z przykręcaną kratką ze stali nierdzewnej klasy K3, mrozoodporny,
podwójne zamknięcie przed cofaniem wody, 2 klapy automatyczne,
z których jedną można również zablokować ręcznie jako zamek 
awaryjny, sito osadnika i pokrywa ochronna na czas budowy

LG 1
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Spust piwniczny KRASO® 
Po prostu sucha piwnica
+ Spust piwniczny KRASO® ze zintegrowanym, wyjmowanym odpływem i syfonem!
+ Możliwość przyłączania do 3 dopływów!
+ Wydajność odpływu 1,8 litra na sekundę!
+ Z regulowaną wysokością od 30 do 60 mm i obrotową częścią górną.
+ Do wyboru ruszt z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.
+ Z wodoszczelną, obwodową, zgrzewaną termicznie uszczelką czterożebrową KRASO®:
 odporność na ciśnienie wody do 10 barów!
+ Dostępna również w wersji  KG 2000: wykonana z polipropylenu (PP), wzmocniona  
 minerałami, gładkich ścianach ,trwałych.

odporna na wodę pod ciśnieniem,
obwodowa uszczelka czterożebrowa KRASO®

fabrycznie zamontowane rozpórki do
warstwy betonowej 40 mm

odporna na wodę pod ciśnieniem,
obwodowa uszczelka trzyżebrowa 
KRASO®

(ze względów technicznych uszczelka
 trzyżebrowa)

30
-6

0 
m

m
67

 m
m

73
 m

m

40
 m

m

25
0 

m
m

Rama od 30 - 60 mm z bezstopniowa
regulacja wysokości i obrotu

200 mm□

woda pod
ciśnieniem

DN 70
Dopływ DN 50

Dopływ

DN 110
Odpływ

Płyta fundamentowa

Fussbodenaufbau
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Spust piwniczny KRASO®  LG 1

do montażu w powierzchniach bez ruchu pojazdów i do podłączenia 3 dopływów, do odprowadzenia   
szarej wody, wydajność odpływu 1,8 l/s, z wodoszczelną, obwodową, termicznie zgrzewaną uszczelką 
czterożebrową KRASO®, bocznie kolanka odpływowe KRASO®, DN 110 z KRASO®, potrójne  
uszczelnienie. Dostępny również z kołnierzem foliowym KRASO®,, odpornym na oleje i bitumy (d = ok. 50 cm).
Do montażu kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający KRASO®, PU 50.

Zakres dostawy: spust piwniczny KRASO® ze zdejmowaną blokadą przed cofaniem, zintegrowanym syfonem, pojemnikiem na szlam teleskopo-
wa część górna regulowana na wysokość i obracana od 30 do 60 mm, dwa dopływy DN 50, jeden dopływ DN 70, wszystkie dopływy i odpływy 
opcjonalnie do rur KG, HT lub KG 2000, z kratką szczelinową 20 x 20 cm, z czarnego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, klasa K3 • spust 
piwniczny KRASO® z kołnierzem foliowym, ze zdejmowaną blokadą przed cofaniem, zintegrowanym syfonem, pojemnikiem na szlam i teleskopo-
wo regulowaną od 30 do 60 mm wysokością i obrotowa część górna, dwa dopływy DN 50, jeden dopływ DN 70, wszystkie dopływy i odpływy do 
wyboru dla KG, HT lub KG 2000 - Rury z kratą szczelinową 20 x 20 cm, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, klasa K3

Typ / Artykuł Spust piwniczny KRASO® z kratką  
z tworzywa sztucznego

Spust piwniczny KRASO® z kratką  
z stali nierdzewnej

Wydajność odpływu 1,8 l/s

Wysokość Odpływ ok.250 mm

Rama Od 30 - 60 mm bezstopniowa regulacja wysokości i obrotu

Kratka szczelinowa Klasa K3, 20 x 20 cm, z czarnego tworzywa
sztucznego Klasa K3, 20 x 20 cm, stal nierdzewna 

Przyłącze 3 dopływy : 2 x DN 50, 1 x DN 70,opcjonalnie do rur  KG, HT lub KG 2000 

Schemat
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Spust piwniczny KRASO® - KG 2000 LG 1

Spust piwniczny KRASO® - KG 2000 LG 1 do montażu w powierzchniach bez ruchu  
pojazdów i do podłączenia 3 dopływów, do odprowadzenia  szarej wody, wydajność  
odpływu 1,8 l/s,  z wodoszczelną, obwodową, termicznie zgrzewaną uszczelką  
czterożebrową KRASO® , bocznie kolanka odpływowe KRASO®  DN 110 z KRASO®  
potrójne uszczelnienie. Dostępny również z kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje i bitumy (d = ok. 50 cm). Do montażu kołnierza 
foliowego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający KRASO®  PU 50.

Odpływy KRASO® - Akcesoria LG 1

Typ / Artykuł Spust piwniczny KRASO® - KG 2000   
z kratką z tworzywa sztucznego

Spust piwniczny KRASO® - KG 2000  
 z kratką z stali nierdzewnej

Wydajność odpływu 1,8 l/s

Wysokość Odpływ ok.250 mm

Rama Od 30 - 60 mm bezstopniowa regulacja wysokości i obrotu

Kratka szczelinowa Klasa K3, 20 x 20 cm, z czarnego tworzywa
sztucznego Klasa K3, 20 x 20 cm, stal nierdzewna

Przyłącze 3 dopływy : 2 x DN 50, 1 x DN 70,opcjonalnie do rur  KG, HT lub KG 2000

Typ / Artykuł Uszczelniacz PU KRASO®

KRASO® PU 50 Zapytaj o cenę

Zakres dostawy: spust piwniczny KRASO® - KG 2000 ze zdejmowaną blokadą przed cofaniem, zintegrowanym syfonem, pojemnikiem na szlam 
i teleskopowa część górna regulowana na wysokość i obracana od 30 do 60 mm, dwa dopływy DN 50, jeden dopływ DN 70, wszystkie dopływy i 
odpływy opcjonalnie pod rury KG, HT lub KG 2000, z kratką szczelinową 20 x 20 cm, wykonaną z czarnego tworzywa sztucznego lub stali nierd-
zewnej, klasa K3 •spust piwniczny KRASO® - KG 2000 z kołnierzem foliowym ze zdejmowaną blokadą przed cofaniem, zintegrowanym syfonem, 
pojemnikiem na szlam i teleskopowa część górna regulowana na wysokość i obracana od 30 do 60 mm, dwa dopływy DN 50, jeden dopływ DN 
70, wszystkie dopływy i odpływy opcjonalnie do KG, HT lub KG 2000 - rury, z kratką szczelinową 20 x 20 cm, wykonaną z czarnego tworzywa 
sztucznego lub stali nierdzewnej, klasa K3

Spust piwniczny KRASO® - KG 
2000 z kratką ze stali  
nierdzewnej

Spust piwniczny KRASO® - KG 
2000 z kołnierzem foliowym

Typ / Artykuł Rama przedłużająca Rama przedłużająca

Opis przedmiotu 
 
 
 

Do spustu piwnicznego KRASO®, spustu piwnicznego 
KRASO® typ 12.5, Regulacja wysokości od 46 - 130 
mm, nadaje się również do odpływu parkingowego 

KRASO® typ 1,5 z kratką ze stali nierdzewnej

Do odpływu parkingowego KRASO® typ 1,5,  
Regulowana wysokość od 25 do 130 mm 

1 nie pasuje do spustu podwórzowego/parkingowego KRASO® typ 1,5 z rusztem ze stali nierdzewnej

KRASO® PU 50 LG 1

wysokiej jakości, trwale elastyczny i wysoce przyczepny materiał klejąco uszczelniający PU 50, może być stosowany również na wilgotne  
powierzchnie, polecany do wszystkich produktów z kołnierzem foliowym KRASO®, kolor czarny
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Odpływ parkingowy KRASO® 
Wydajny odpływ np. do parkingów podziemnych
+ Odpływ parkingowy KRASO® o wydajności odpływu 4,3 l/s zgodnie z normą DIN EN 1253.
+ Z mrozoodporną barierą zapachową i wyjmowanym koszem na piasek.
+ Klasa obciążenia A do 1,5 t lub klasa obciążenia B do 12,5 t.
+ Przyłącze opcjonalnie dla KG, HT lub KG 2000 - rury DN 110.
+ Z wodoszczelną obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®:
 Odporny na ciśnienie do 10 barów!
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Odpływ parkingowy 

KRASO®

typ 1,5 z kratką ze stali
nierdzewnej

Odpływ parkingowy 
KRASO® typ 12,5

Odpływ parkingowy 
KRASO® typ 12,5

z kratką ze stali nierdzewnej

min. grubość płyty 
fundamentowej

Z przygotowana nadbudowa

 150 mm
        BEZ Ramy

Rama musi być zamontowana
w nadbudowie

min. grubość płyty 
fundamentowej

200 mm
w tym rama mocująca

bez dodatkowej nadbudowy

odporna na wodę pod ciśnieniem,
obwodowa uszczelka czterożebrowa
KRASO®

mrozoodporna blokada
przeciwzapachowa

zdejmowane sito
do wyłapywania szlamu

Przyłącze do miejscowego
systemu odwodnienia DN 110

245 mm

235 mm
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woda pod
ciśnieniem

odporna na wodę pod ciśnieniem,
obwodowa uszczelka czterożebrowa
KRASO®

mrozoodporna blokada
przeciwzapachowa

zdejmowane sito
do wyłapywania szlamu

Przyłącze do miejscowego
systemu odwodnienia DN 110
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240 mm

min. grubość płyty fundamentowej
z przygotowana nadbudowa

 200 mm
+ przedłużenie ramy
Musi być zamontowany
w nadbudowie (min. 25 mm)

min. grubość płyty fundamentowej
BEZ przygotowanej nadbudowy

 200 mm
    nie jest wymagana
bez dodatkowej nadbudowy

woda pod
ciśnieniem

Odpływ parkingowy KRASO® typ 12,5 Odpływ parkingowy KRASO® typ 12,5 z 
kratką ze stali nierdzewnej

Odpływ parkingowy KRASO® LG 1

do montażu w obszarach o dużym natężeniu ruchu pojazdów, wydajność odpływu: 4,3 l/s wg DIN EN 1253
z wodoszczelna, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®

Typ / Artykuł Odpływ parkingowy KRASO® Typ 1,5 Odpływ parkingowy KRASO® Typ 12,5

Wydajność odpływu 4,3 l/s

Klasa obciążenia Klasa obciążenia  A 15 Klasa obciążenia  B do12,5 t

Grubość płyty fundamentowej min. 20 cm min. 15 lub 20 cm

Przyłącze Opcjonalnie do rur KG, HT lub  KG 2000 - DN 110

Zakres dostawy: odpływ parkingowy  KRASO® typ 1,5 z mrozoodporną barierą zapachową, wyjmowany kosz na piasek, z kratką szczelinową ok. 
24x 24 cm, żeliwną, klasa obciążenia A do 1,5 t, odpływ pionowy • odpływ parkingowy KRASO® typ 12,5 z mrozoodporną barierą zapachową, 
zdejmowany kosz na piasek, z ramą nośną z tworzywa Ecoguss, 26 x 26 cm, z kratką szczelinową, klasa obciążenia B do 12,5 t, odpływ pionowy

Odpływ parkingowy KRASO® typ 12,5
z kratką ze stali nierdzewnej  

i kołnierzem foliowym

Odpływ parkingowy 
KRASO® typ 12,5
z kratką ze stali 

nierdzewnej

Odpływ parkingowy 
KRASO® typ 12,5
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Schemat 
KRASO® LES - 110 

Schemat 
KRASO® LES - 160 

KRASO® typ LES 
Lekkie systemy odwadniania do betonowych  
szybów świetlnych
+ Elastyczny system odwadniający - dla budowli z prefabrykatów i betonu lanego na miejscu. 

+ Liczne komponenty dopasowane do indywidualnych potrzeb.

+ Również z przeznaczeniem do późniejszego montażu.

N
OWA BUDOW

LA

P
R

O
D

UKT INNOWACYJ
N

Y

1,0
barO

DPORNY NA W

ODĘ

SP
RA

WDZONY PRZEZ M
PA

opcjonalnie
miejscowy system odwadniający DN 50

opcjonalnie
drenaż DN 110

opcjonalnie
odwodnienie DN 110 KG

woda pod ciśnieniem

druckwasserdichte, umlaufende
KRASO® Vierstegdichtung1

w razie potrzeby:
Sito LES - do wyłapywania liści

w razie potrzeby:
blokada przeciwzapachowa LES
(zdejmowana, mrozoodporna)
KRASO® typ LES – podstawowy

Podwójna złączka DN 50
Przyłącze do miejscowego systemu
odwadniającego DN 50

dostarczamy dla każdej
grubości betonu (min. 8 cm)

1 do grubości betonu 14 cm ze względów
technicznych uszczelka dwużebrowa KRASO®

KRASO® Typ LES - Basis

Przyłącze KRASO® Vario typ LES

opcjonalnie
miejscowy system odwadniający DN 50

opcjonalnie
drenaż DN 110

opcjonalnie
odwodnienie DN 110 KG

woda pod ciśnieniem

odporna na wodę pod ciśnieniem,
obwodowa uszczelka czterożebrowa
KRASO1

w razie potrzeby:
Sito LES - do wyłapywania liści

w razie potrzeby:
blokada przeciwzapachowa LES
(zdejmowana, mrozoodporna)

Podwójna złączka DN 50
Przyłącze do miejscowego

systemu odwadniającego DN 50

dostarczamy dla każdej
grubości betonu (min. 8 cm)

1 do grubości betonu 14 cm ze względów
technicznych uszczelka dwużebrowa KRASO®

KRASO® typ LES – podstawowy

Przyłącze KRASO® Vario typ LES

w razie potrzeby:
Podwójne zabezpieczenie przed cofaniem się wody
LES zgodnie z DIN EN 13564 typ 5 do wolnoleżących
przewodów kanalizacyjnych szczelna do wysokości
słupa wodnego do 5 metrów. Przyjazna konserwacja
dzięki łatwemu dostępowi. Podwójna blokadę przed
cofaniem się wody w sytuacji zagrożenia cofka można
dodatkowo zamknąć ręcznie.

Blokada cofania się wody

KRASO® typ LES DN 160 - podstawa
do prefabrykatów z wodoszczelną, 
obwodową, zgrzewaną termicznie uszczelką 
dwużebrową KRASO®. Do późniejszego 
wykorzystania LES – przyłącze Vario, LES - 
sito do wyłapywania liści oraz LES – blokada 
przeciwzapachowa

KRASO® typ LES DN 160 - podstawa dla 
budowli wykonywanych z betonu  
na miejscu z wodoszczelną, obwodową, 
zgrzewaną termicznie uszczelką 
czterożebrową KRASO®. Do późniejszego 
wykorzystania LES – przyłącze Vario, LES - 
sito do wyłapywania liści oraz LES – blokada 
przeciwzapachowa

KRASO® typ LES DN 160 - przyłącze Vario
Opcjonalne podłączenie do drenażu
DN 50 / DN 110 lub na odpływie DN 110.
Możliwość podłączenia LES – podwójne 
zabezpieczenie przed cofaniem się wody

LES DN 160 - blokada przeciwzapachowa,
zdejmowana, mrozoodporna

 LES DN 110 i DN 160 – sito do wyłapywania 
liści

LES DN 110 – zawór burzowy

Typ LES - 110 - 12 cm

9 cm

Typ LES - 160 - 14 cm

LES DN 160 - podwójne zabezpieczenie 
przed cofaniem się wody  z 2 
automatycznymi klapami zamykającymi, 
jedną z nich można również zablokować 
ręcznie stosując jako  blokada awaryjna. 
Przyjazna konserwacja dzięki łatwemu 
dostępowi. Do zamontowania w dowolnym 
momencie poprzez podłączenie do LES – 
przyłącze Vario. Wydajność odpływu: 0,4 l/s 
Odporny na przepływ wsteczny do 5 metrów 
słupa wody.

KRASO® Typ LES - system odwodnienia do betonowych szybów świetlnych LG 1  
do betonowych szybów świetlnych

Typ / Artykuł KRASO® Typ LES - 110 KRASO® Typ LES - 160

KRASO® Typ LES – podstawa dla budowli z elementów 
prefabrykowanych Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

KRASO® Typ LES -podstawa dla budowli wykonywanych 
z betonu na miejscu

Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

KRASO® Typ LES -przyłącze Vario Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

LES – blokada przeciwzapachowa Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

LES – zawór burzowy - -

LES – podwójne zabezpieczenie przed cofaniem się wody Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

LES – sito do wyłapywania liści Zapytaj o cenę! Zapytaj o cenę!

Dostępne również do doposażenia!
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M
ODERNIZACJA

Rury kołnierzowe KRASO®  
Prosta i skuteczna integracja
z czarną wanną
+ Do nowych konstrukcji i renowacji - zgodnie z DIN 18533 W1-E.

+ Prosta i skuteczna integracja z czarną uszczelką („czarna wanna”):
 Gruba powłoka bitumiczna (np. B. KMB) i membrana spawalnicza, beton i mur.

+ Wodoszczelność do 1,5 bara - atest MPA!

+ Wykonane z wytrzymałego na wymiar i odpornego na ściskanie materiału litego o niskiej ścieralności!
 Montaż nawet w niskich temperaturach.

+ Materiał rury i rury zgodnie z EN 1401 (KG) lub EN 14758 (KG 2000).

Alternatywa dla
kołnierza stało-przesuwnego!

Rura kołnierzowa KRASO® typ KG

KRASO® Typ KMB

Rura kołnierzowa KRASO® typ KG 2000

KRASO® typ KMB - KG 2000

Rura kołnierzowa KRASO®  
typ FE KRASO® typ KMB

Kołnierz przesuwny KRASO® Typ USF
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Rura kołnierzowa KRASO® typ KG  LG 1

do późniejszego montażu,do przyłączenia rur KG/HT,wykonane z wysokiej jakości, odpornego 
na nacisk materiału, z jednostronnie uformowaną złączką wtykową i kołnierzem foliowym 
Formowane gniazdo i kołnierz foliowy KRASO®, odporny na olej i bitum, około 15 cm.  
Do montażu kołnierza foliowego zalecamy nasz klej i uszczelniacz KRASO® PU 50.  
Do nowych konstrukcji i renowacji - zgodnie z DIN 18533 W1-E

Rura kołnierzowa KRASO® typ KG 2000 LG 1

do późniejszego montażu, do przyłączania rur KG 2000, wykonana z wysokiej  
jakości, odpornego na odkształcanie i nacisk materiału, z jednostronnie  
uformowaną złączką wtykową i kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje  
i bitumy (d = ok. 15 cm). Do montażu kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-
uszczelniający KRASO® PU 50. Do nowych konstrukcji i renowacji - zgodnie z DIN 18533 W1-E

Rura kołnierzowa KRASO® typ FE  LG 1

rura osłonowa z grubościennego tworzywa sztucznego, do późniejszego montażu  
rur i kabli za pomocą wkładu uszczelniającego  KRASO® (nie wchodzi w zakres dostawy),  
z jednostronnie kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje i bitumy (d = ok. 15 cm).  
Do montażu kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający KRASO® PU 50.  
Do nowych konstrukcji i renowacji - zgodnie z DIN 18533 W1-E ID = średnica wewnętrzna rury kołnierzowej typu FE

Zakres dostawy: Rura kołnierzowa KRASO® typ KG

Inne średnice i długości powyżej 50 cm na zapytanie !

Zakres dostawy: Rura kołnierzowa KRASO® typ KG 2000

Inne średnice i długości powyżej 50 cm na zapytanie!

Zakres dostawy: Rura kołnierzowa KRASO® typ FE

Inne średnice i długości powyżej 50 cm na zapytanie !

M
ODERNIZACJA

M
ODERNIZACJA

M
ODERNIZACJA

Typ / Artykuł Rura kołnierzowa KRASO® Typ KG

Średnica DN 110 125 160 200 250 315 400 500

Dostarczana długość w cm 50

Typ / Artykuł Rura kołnierzowa KRASO® Typ KG 2000

Średnica DN 110 125 160 200 250 315 400 500

Dostarczana długość w cm 50

Typ / Artykuł Rura kołnierzowa KRASO® 

Średnica wewnętrzna ID 100 125 150 200 250 300

Średnica zewnętrzna w mm 110 140 160 210 263 314

Dostarczana długość w cm 50
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KRASO® typ KMB LG 1

Kołnierz wtykowy, do późniejszego uszczelniania rur KG/HT za pomocą kołnierza  
foliowego KRASO® na grubej powłoce bitumicznej, m.in. B. KMB, z jednostronnym  
złączem wtykowym i kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje i bitumy,  
ok. 6 cm. Do montażu kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający  
KRASO® PU 50 KRASO® PU 50. Do nowych konstrukcji i renowacji - zgodnie z DIN 18533 W1-E

KRASO® typ KMB - KG 2000  LG 1

Kołnierz wtykowy, do późniejszego uszczelniania rur KG / HT za pomocą kołnierza  
foliowego KRASO® na grubej powłoce bitumicznej, m.in. B. KMB, z jednostronnym  
złączem wtykowym i kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje i bitumy, 
 ok. 6 cm. Do montażu kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający  
KRASO® PU 50 KRASO® PU 50. Do nowych konstrukcji i renowacji - zgodnie z DIN 18533 W1-E

Kołnierz przesuwny KRASO® Typ USF  LG 1

do późniejszego uszczelniania zamontowanych rur KG, HT lub KG 2000,  
za pomocą kołnierza foliowego KRASO® na uszczelnieniu bitumicznym, np. B. KMB, 
 z kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje i bitumy (d = ok. 15 cm).  
Do montażu kołnierza foliowego polecamy nasz materiał klejąco-uszczelniający  
KRASO® PU 50. Do nowych konstrukcji i renowacji - zgodnie z DIN 18533 W1-E

 Zakres dostawy: KRASO® typ KMB

Inne średnice na zapytanie!

Zakres dostawy: KRASO® typ KMB - KG 2000

Inne średnice na zapytanie!

Zakres dostawy: KRASO® typ USF

Inne średnice na zapytanie!

M
ODERNIZACJA

M
ODERNIZACJA

M
ODERNIZACJA

Typ / Artykuł KRASO® Typ KMB

Średnica DN 110 125 160 200

Głębokość wtyku w cm 7 7,5 8 9

Typ / Artykuł KRASO® Typ KMB - KG 2000

Średnica DN 110 125 160 200

Głębokość wtyku w cm 7 7,5 8 9

Typ / Artykuł Kołnierz przesuwny KRASO® Typ USF

Średnica DN 110 125 160 200 250 315

KMB lub pasmo 
materiału uszczelniającego

STRONA WEWNĘTRZNASTRONA ZEWNĘTRZNA

woda pod ciśnieniem

beton/ 
ściana murowana

Istniejąca rura KG

Kołnierze foliowe i rury
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Rura osłonowa KRASO® typu FE i FE / MI 
Rury osłonowe, które przekonują!
+ Rura osłonowa z tworzywa sztucznego o grubej ściance do zabetonowania: jako miejsce do późniejszego
 montaż rur lub kabli za pomocą wkładów uszczelniających KRASO®!
+ Z odporną na wodę pod ciśnieniem, obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® - certyfikowaną  
 i sprawdzoną: dzięki swojej specjalnej konstrukcji uszczelka czterożebrowa KRASO® kotwi się w beton,  
 zachowując szczelność na wodę, gaz i zapach
+ Materiał i produkcja: rury osłonowe KRASO® są wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki  
 atmosferyczne i uderzenia .Odporna na wodę pod ciśnieniem, obwodowa uszczelka czterożebrowa  
 KRASO® w procesie wulkanizacji łączona jest z rurą z tworzywa sztucznego

+ Elastyczność: Oferujemy rury osłonowe KRASO® w wielu różnych wymiarach. Każda średnica i każda grubość  
 ścianki może być dostarczona w krótkim czasie! W razie potrzeby wielkość można dopasować indywidualnie na  
 miejscu budowy!

+ Waga: niewielka waga, zatem łatwy montaż na placu budowy i niskie koszty transportu!

+ Zakres dostawy: Rury osłonowe KRASO® dostarczane są w  komplecie z zaślepkami montażowymi!

+ Montaż: Łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze i zaślepką KRASO®. Nie wymaga prac przygotowawczych!

+ Dodatkowo: na życzenie mogą Państwo otrzymać certyfikat uszczelki czterożebrowej   
 KRASO®.
Poza tym oferujemy Państwu do wszystkich rur osłonowych KRASO®  
odpowiednie wkłady uszczelniające KRASO®.
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A PRZED RADONEM Rura osłonowa KRASO® Typ FE - rura  osłonowa z 
zaślepkami 

Rura osłonowa KRASO® typ FE/MI
Rura osłonowa z wewnętrznym rdzeniem 
i pazurem montażowym

Wkład uszczelniający KRASO®

Odporna na wodę pod ciśnieniem,
obwodowa uszczelka czterożebrowa
KRASO®

Przechodząca rura lub przewód

Ściana betonowa

ZEWNATRZ WEWNĄTRZ

Stabilna i gotowa do wszystkich
grubości ścianek

Woda pod
Ciśnieniem

Woda pod
Ciśnieniem

Wkład uszczelniający KRASO®

Odporna na wodę pod ciśnieniem,
obwodowa uszczelka czterożebrowa
KRASO®

Uchwyty transportowe
i zazębienie wzdłużne

Przechodząca rura lub przewód

Ściana betonowa

ZEWNĄTRZ WEWNĄTRZ

Stabilna i gotowa do wszystkich
grubości ścianek

woda pod
ciśnieniem

woda pod
ciśnieniem

Zastosowanie 
Rura osłonowa KRASO® Typ FE 

Schemat 
Rura osłonowa KRASO® Typ FE  

Zastosowanie 
Rura osłonowa KRASO®  Typ FE/MI 

Schemat 
Rura osłonowa KRASO®  Typ FE/MI 

Rura osłonowa KRASO® typ FE
Film z instrukcją montażu
(proszę zeskanować kod QR!
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Rura osłonowa KRASO® typ FE  LG 1

rura osłonowa z tworzywa sztucznego o grubej ściance do zabetonowania, kolor szary, jako miejsce  
do późniejszego montażu rur lub kabli za pomocą wkładów uszczelniających KRASO® (nie wchodzą  
w zakres dostawy), z obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®  i 2 zaślepki KRASO®  jako pomoc montażowa
ID = wewnętrzna średnica rury osłonowej

Zakres dostawy: rura osłonowa KRASO® typu FE, 2 zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa
Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!

Typ / Artykuł KRASO® Typ FE

Średnica wewnętrzna ID 80 100 125 150 200 250 300

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50
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Rura osłonowa KRASO® typ FE / MI – rura osłonowa z rdzeniem wewnętrznym  
rura osłonowa z tworzywa sztucznego o grubej ściance do zabetonowania ze stabilizowanym rdzeniem wewnętrznym,  
kolor beżowy, jako miejsce na późniejszy montaż rur lub kabli za pomocą wkładów uszczelniających KRASO®  
(nie wchodzą w zakres dostawy) z obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®, z uchwytami do mocowania i zazębieniem 
wzdłużnym oraz dołączonym pazurem mocującym jako pomoc montażowa 
ID = wewnętrzna średnica rury osłonowej

Rura osłonowa KRASO® z kołnierzem samoprzylepnym 
+ Rura osłonowa z obwodowym kołnierzem klejącym zgodnie z DIN 18533  
 do szybkiego i łatwego podłączenia do uszczelnienia powierzchniowego („czarna wanna”).
+ Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub z grubościennym plastikowym rękawem.

Typ / Artykuł KRASO® Typ FE/MI

Średnica wewnętrzna ID 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50

Zakres dostawy: rura osłonowa KRASO® typu FE/MI, pazur mocujący jako pomoc montażowa
Inne średnice i grubości ścian na zapytanie!

LG 1



95

PR
ZE

PU
ST

Y 
R

UR
O

W
E

KRASO®  Katalog 10 | 2021

Rura osłonowa KRASO® typ E / FE - stal nierdzewna LG 1

rura osłonowa ze stali nierdzewnej do zabetonowania, jako miejsce  do późniejszego montażu rur i kabli za pomocą wkładów uszczelniających 
KRASO® (nie wchodzą w zakres dostawy), ze stali nierdzewnej V2A, z obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® i 2 zaślepkami KRASO® jako 
pomoc montażowa ID = wewnętrzna średnica rury osłonowej

Tuleja rurowa VA LG 1

Tuleja rurowa ze stali nierdzewnej do zabetonowania jako nieszczelne miejsce do późniejszego montażu rur i kable za pomocą wkładów  
uszczelniających KRASO® (nie wchodzą w zakres dostawy), ze stali nierdzewnej V2A
ID = wewnętrzna średnica
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Typ / Artykuł Rura osłonowa KRASO® Typ E/FE

Średnica wewnętrzna ID 80 100 125 150 200 250 300

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 20 • 24 • 25 • 30

Zakres dostawy: rura osłonowa KRASO® typu E / FE, 2 zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa

Inne średnice i grubości ścian na zapytanie ! Dostępny również w wersji V4A za dopłatą!

Typ / Artykuł Tuleja rurowa KRASO® Typ VA

Średnica wewnętrzna ID 80 100 125 150 200 250 300

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 20 • 24 • 25 • 30
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Zakres dostawy: tuleja rurowa VA ze stali nierdzewnej V2A z 2 zaślepkami KRASO® jako pomoc montażowa

Inne średnice i grubości ścian na zapytanie! Dostępny również w wersji V4A za dopłatą!

Typ / Artykuł Rura osłonowa KRASO®  Typ E / FE / M

Średnica wewnętrzna ID 80 100 125 150 200 250 300

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 20 • 24 • 25 • 30

Zakres dostawy: rura osłonowa KRASO® typu E/FE/M, 2 zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa

Inne średnice i grubości ścian na zapytanie! Dostępny również w wersji V4A za dopłatą!

Rura osłonowa KRASO® typ E/FE/M –
Stal nierdzewna/ rura ścienna /kołnierz centralny LG 1  
rura osłonowa ze stali nierdzewnej do zabetonowania z kołnierzem centralnym około 10 cm, jako miejsce  
na później montaż rur i kabli za pomocą wkładów uszczelniających KRASO® (nie wchodzą w zakres dostawy), ze stali nierdzewnej 
V2A ID = wewnętrzna średnica obudowy rury osłonowej
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+ Od ponad 40 lat z pasją opracowujemy, produkujemy i sprzedajemy wodoszczelne przejścia instalacyjne.
 Elementy wbudowywane w konstrukcje betonowe oraz produkty uszczelniające do kabli i rur, po zastosowaniu  
 nie są widoczne dla oka, ale są niezbędne. 

+ Jako specjaliści od studzienek odwadniających, przepustów rurowych i kablowych, przyłączy domowych,  
 markowych wkładów uszczelniających oraz produktów nietypowych na zamówienie, dostosowujemy nasze  
 rozwiązania do indywidualnych potrzeb.

 KRASO® to kompleksowe rozwiązania w uszczelnieniu instalacji w budynkach. 

 Od fundamentu po płaski dach stosowane są produkty KRASO®. Przetestowane w laboratorium, wypróbowane  
 i przetestowane na budowie - tym się wyróżniają nasze rozwiązania uszczelniające: łatwe w montażu, szczelne  
 przed napierającą wodą.
 Nasza średniej wielkości firma rodzinna produkuje wyłącznie w Niemczech i czuje zobowiązanie do uznanego  
 na całym świecie znaku jakości „Made in Germany”.

+ Cenimy materiały wysokiej jakości, innowacyjne i precyzyjne procesy produkcyjne, kompleksowe doradztwo -  
 także na miejscu u klienta – i oferujemy kompleksową obsługę, aż do montażu na placu budowy.

Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Antoine de Saint-Exupéry
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+ Specjalne rozwiązania dla izolacji do betonu lanego.

+ Od kilku lat na znaczeniu zyskują uszczelnienia powierzchniowe do 
betonu lanego stanowiące alternatywę dla betonu wodoszczelnego. 
W międzyczasie pojawiło się wiele ofert zupełnie odmiennych systemów. 
Wszystkie systemy rozkłada się pod płytą fundamentową przed 
betonowaniem, lub też wprowadza się je do szalunku zewnętrznego; 
mają one połączyć się ze świeżym betonem tak, by uzyskać szczelne  
i trwałe połączenie. Dzięki temu małe rysy skurczowe mogące prowadzić do 
nieszczelności konstrukcji z betonu wodoszczelnego zachowują szczelność.

+ Wyzwaniem, które w przypadku wyboru tego rodzaju konstrukcji wymaga 
rozwiązania, są wszelkiego rodzaju przebicia. Do budynku trzeba prowadzić 
– a z budynku wyprowadzić – najróżniejsze rodzaje kabli i rur. Wszystkie te 
miejsca muszą być połączone z izolacją powierzchniową.

+  Na następnych stronach znajdziecie Państwo rozwiązania 
wspomnianych powyżej wyzwań, które opracowaliśmy i wdrożyliśmy 
wspólnie z wiodącymi dostawcami izolacji powierzchniowych. Jak 
zawsze obowiązuje nadrzędna zasada: W razie specjalnych potrzeb lub 
życzeń prosimy o kontakt z nami!

Rozwiązania dla izolacji do betonu lanego

Antoine de Saint-Exupéry
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NOWOŚĆ!

Przepust podłogowy KRASO®FBV-BDF 
Efektywne uszczelnienie systemowe
+  Przepust podłogowy zapewniający zgodne z zaleceniami producenta izolacji  

połączenie z uszczelnieniem powierzchniowym dla lanego  betonu.

+  Niezależne od producenta: Możliwość połączenia z izolacjami do betonu  
lanego wszystkich producentów.

+  Kołnierz uszczelniający KRASO® FBV składa się z tulei uszczelniającej  
ze stali nierdzewnej V2A, oraz fragmentu izolacji o wymiarze 20 cm.

+  Nakrętka kontrolująca moment dokręcania KRASO® DKM: automatyczna regulacja  
momentu dokręcania bez użycia klucza dynamometrycznego.

+  Przepust podłogowy KRASO® BDF: Sprawdzony przepust podłogowy z uszczelką czterożebrową z potwierdzoną 
szczelnością do 10 barów! Nie przepuszcza radonu!

+  Wykonane z pełnościennego materiału o stabilnej formie, która nie poddaje się pod działaniem ciśnienia . 
Dobra odporność na ścieranie. Możliwy montaż także przy niskich temperaturach.

+  Dostępna jest także wersja KG 2000: z polipropylenu, wzmocniona włóknem mineralnym, o gładkich ścianach, 
zapewniająca długoterminową eksploatację.

+  Jednostronnie ukształtowana mufa umożliwiająca połączenie rur typu KG, HT lub KG 2000.
+  W komplecie zaślepka KRASO® jako element ułatwiający montaż
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Przepust  podłogowy KRASO® FBV-BDF 
Przepusty podłogowe umożliwiające montaż dopasowany do systemu izolacji dla betonu lanego , wykonane 
z wysokowartościowego, stabilnego materiału pełnościennego lub w wersji KG 2000 (polipropylen, wzmocniony 
włóknem mineralnym, gładkościenny, wytrzymały, o wysokiej odporności na uderzenia), w celu montażu w płycie 
fundamentowej z betonu wodoodpornego, przy rozłożonej izolacji do betonu lanego, z fragmentem izolacji  
o wymiarze 20 cm, wyposażony w nakrętki kontrolujące moment obrotowy KRASO® DKM do połączenia 
z przyłączami KG, HT lub KG 2000, długość ok. 50 cm, z uszczelką czterożebrową, z jednostronną mufą 
przyłączeniową oraz zaślepką KRASO® jako pomoc montażowa.

Zakres dostawy: Przepust podłogowy KRASO® FBV-BDF lub KRASO® FBV-BDF – KG 2000, zaślepka KRASO® jako pomoc montażowa, kołnierz 
uszczelniający KRASO® FBV - Tuleja uszczelniająca z fragmentem izolacji o wymiarze 20 cm

Inne średnice i długości powyżej 50 cm – na zapytanie!

Typ/ artykuł Przepust podłogowy KRASO® FBV-BDF / KRASO® FBV-BDF – KG 2000

Średnica nominalna DN 110 125 160 200 250 315 400 500

Długość (cm) 50

KRASO®  
Typ FBV-BDF

KG 2000 ▸

- Przepust podłogowy KRASO® BDF z uszczelką 
czterożebrową

- Zmontować krawędź górną mufy równo z górną 
krawędzią płyty fundamentowej. Nałożyć kołnierz 
uszczelniający KRASO® BDF na węższy koniec  
rury przed zamontowaniem przepustu podłogowego  
i zamontować nieco powyżej krawędzi dolnej płyty 
fundamentowej

- Po rozłożeniu izolacji powierzchniowej na placu 
budowy należy zwolnić mocowanie i przesunąć kołnierz 
uszczelniający, aż do izolacji i połączyć materiały 
izolacyjne zgodnie z zaleceniami producenta. 

◂ Krawędź górna mufy/krawędź górna płyty fundamentowej

◂ Płyta fundamentowa

◂ Izolacja do betonu lanego
◂ Izolacja termiczna
◂ Podbudowa z betonu
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Rozwiązania KRASO® dla izolacji do betonu lanego
Wykorzystanie izolacji do betonu lanego

Chętnie odpowiemy na Państwa zapytania

+ 48 515 306 505

+ biuro@bwbtechnology.pl

+  Rozwiązania KRASO® dla izolacji do betonu lanego zostały opracowane i wdrożone
 przy współpracy z wiodącymi producentami izolacji powierzchniowych.

+  Przepusty podłogowe KRASO® FBV wyposażone są fabrycznie w izolacje o wymiarze 20 cm.  
Izolacja w kołnierzu uszczelniającym jest zgodna z materiałem układanym na placu budowy.

+ W przypadku składania zamówienia zleceniodawca może udostępnić potrzebną ilość wymaganej  
izolacji wielowarstwowej do betonu lanego. Dokładna ilość jest zależna od wielkości 
i liczby przebić, i zostanie dokładnie obliczona przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
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NOWOŚĆ!

Przepust ścienny KRASO® FBV-FR 
Zawsze poprawny kierunek przepływu w systemie  
izolacji pod beton lany
+ Przepust ścienny zapewniające zgodne z zaleceniami producenta izolacji połączenie z uszczelnieniem powierzchniowym dla 

betonu lanego.

+ Niezależne od producenta: Możliwość połączenia z izolacjami do betonu lanego wszystkich producentów.

+  Kołnierz uszczelniający KRASO® FBV składa się z tulei uszczelniającej ze stali nierdzewnej V2A oraz fragmentu izolacji  
o wymiarze 20 cm.

+  Nakrętka kontrolująca moment dokręcania KRASO® DKM: Automatyczna regulacja momentu dokręcania 
 bez użycia klucza dynamometrycznego.

+  Dzięki przepustowi ściennemu KRASO® FR – ścieki zachowują kierunek przepływu! Unika się niepotrzebnych krawędzi 
powodujących zapchanie rur.

+  Dzięki elastycznemu, a jednak szczelnemu przyłączu do układu rur unika się naprężeń wynikających z osiadania rur KG.

+  Dzięki uszczelce czterożebrowej z potwierdzoną szczelnością do 10 barów, piwnica pozostaje sucha i chroniona przed radonem.

+  Wykonane z pełnościennego materiału. Dostępna jest także wersja KG 2000: Z polipropylenu, wzmocniona włóknem
 mineralnym, o gładkich ścianach, zapewniająca długoterminową eksploatację.

Typ/ artykuł Przepust ścienny KRASO FBV-FR

Średnica znamionowa DN 110 125 160

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 201 · 24 · 25 · 30

Przepust ścienny KRASO® FBV-FR LG 1

Przepusty ścienne umożliwiające montaż dopasowany do systemu izolacji dla betonu lanego, w kierunku przepływu, w celu  
montażu w ścianach z betonu wodoszczelnego przy rozłożonej izolacji dla świeżego betonu, z obwodowym fragmentem izolacji  
o wymiarze 20 cm, wyposażony w ramkę mocującą w celu prostego ustawienia, nakrętki kontrolujące moment obrotowy  
KRASO® DKM, do dwustronnego połączenia z przyłączami KG, HT lub KG 2000, z jednostronną mufą łączeniową, jednostronną  
wąską końcówką, z uszczelką czterożebrową, oraz dwiema zaślepkami KRASO® jako pomoc montażowa.

1 W przypadku grubości ścian 20 cm dostępna tylko średnica 110, niedostępna wersja dla rur KG 2000.

Zakres dostawy: Przepust ścienny KRASO® FBV-FR lub KRASO® FBV-FR – KG 2000, dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa, kołnierz 
uszczelniający KRASO® FBV, wyposażony w obwodowy fragment izolacji powierzchniowej o wymiarze 20 cm.

• Wykonać szalunek
• Rozłożyć system izolacji wielowarstwowej do
betonu lanego na szalunku, zgodnie z danymi
producenta, wyciąć miejsce przebicia rury
(pamiętać o zakładzie według wymagań producenta!)
•  Przybić zaślepkę montażową
•  Odwrócić kołnierz uszczelniający, przybić
tuleję zaciskową (UWAGA! NIE PRZEBIJAĆ
GWOŹDZIAMI KOŁNIERZA!), następnie nałożyć
przebicie ścienne KRASO®  FR na zaślepkę
montażową, odpowiednio ułożyć, następnie
dokręcić nakrętki kluczem dynamometrycznym.
Wykonać zakład i klejenie izolacji zgodnie 
ze wskazówkami montażowymi producenta 
danego systemu izolacji do betonu lanego

płyta szalunkowa

izolacja do betonu lanego

kołnierz uszczelniający z fragmentem 
izolacji pasującym do systemu 
uszczelniającego stosowanego na budowie

przepust ścienny KRASO® FBV-
FR z uszczelką czterożebrowa

KRASO® Typ FBV-FR  
- KG 2000
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• Wykonać szalunek
• Rozłożyć system izolacji wielowarstwowej do
betonu lanego na szalunku, zgodnie z danymi
producenta, wyciąć miejsce przebicia rury
(pamiętać o zakładzie według wymagań producenta!)
•  Przybić zaślepkę montażową
•  Odwrócić kołnierz uszczelniający, przybić
tuleję zaciskową (UWAGA! NIE PRZEBIJAĆ
GWOŹDZIAMI KOŁNIERZA!), następnie nałożyć
przebicie ścienne KRASO®  FR na zaślepkę
montażową, odpowiednio ułożyć, następnie
dokręcić nakrętki kluczem dynamometrycznym.
Wykonać zakład i klejenie izolacji zgodnie 
ze wskazówkami montażowymi producenta 
danego systemu izolacji do betonu lanego

płyta szalunkowa

kołnierz uszczelniający z fragmentem 
izolacji pasującym do systemu 
uszczelniającego stosowanego na budowie

NOWOŚĆ!

Rura osłonowa KRASO®FBV-FE 
Rura osłonowa do połączenia w systemie 
izolacji pod beton lany
+ Przepust ścienny zapewniający zgodne z zaleceniami producenta izolacji połączenie z uszczelnieniem powierzchniowym dla betonu 

lanego.
+ Niezależne od producenta: Możliwość połączenia z izolacjami do betonu lanego wszystkich producentów.
+ Kołnierz uszczelniający KRASO® FBV składa się z tulei uszczelniającej ze stali nierdzewnej V2A oraz fragmentu izolacji  

o wymiarze 20 cm
+ Nakrętka kontrolująca moment dokręcania KRASO® DKM: Automatyczna regulacja momentu dokręcania bez
 użycia klucza dynamometrycznego.
+  Grubościenna rura osłonowa z tworzywa sztucznego do zabetonowania: Jako przejście dla przyszłego montażu rur
 lub kabli z użyciem wkładku uszczelniającego KRASO®!
+  Dzięki wodoodpornej, uszczelce czterożebrowej KRASO® z potwierdzoną szczelnością do 10 barów! Specjalny układ 

uszczelnienia czterożebrowego zapewnia wodo -, gazo- i zapachoszczelne połączenie z betonem.
+  Materiał i wykonanie: Rury zasilające KRASO® wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zjawiska
 atmosferyczne i uderzenia. Wodoodporna, obwodowa uszczelka czterożebrowa KRASO®zgrzana jest z rurą  

z tworzywa sztucznego.
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płyta szalunkowa
izolacja do betonu lanego

kołnierz uszczelniający z fragmentem 
izolacji pasującym do systemu 
uszczelniającego stosowanego na budowie

rura osłonowa KRASO® FBV-
FE z wodoszczelną uszczelką 
czterożebrową 

Rura osłonowa KRASO® FBV-FE LG 1

 Grubościenna rura osłonowa z tworzywa sztucznego umożliwiająca montaż dopasowany do systemu izolacji dla betonu lanego, w celu be-
tonowania w ścianach z betonu wodoszczelnego przy rozłożonej izolacji dla betonu lanego, z obwodowym fragmentem izolacji o wymiarze 
20 cm, wyposażony w nakrętki kontrolujące moment obrotowy KRASO®DKM, z ramką ułatwiającą ustawienie, kolor: szary, jako wycięcie dla 
późniejszego montażu rur lub kabli z użyciem wkładu uszczelniającego KRASO® (nie dostarczany w zestawie), wodoodporną, gazoszczelną oraz 
zapachoszczelną obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®, oraz dwiema zaślepkami KRASO® jako pomoc montażowa.

Zakres dostawy: Rura osłonowa KRASO® FBV-FE dwie zaślepki KRASO® jako pomoc montażowa, kołnierz uszczelniający KRASO® FBV, 
wyposażony w obwodowy fragment izolacji o wymiarze 20 cm.

Na zapytanie dostępne są inne średnice i grubości ścian!

Typ/ artykuł Rura osłonowa KRASO FBV-FR

Średnica wewnętrzna ID 100 125 150 200 250 300

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 20 · 24 · 25 · 30 · 35 · 36,5 · 40 · 45 · 50
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NOWOŚĆ!

Przepust kablowy KRASO® FBV-KDS 
Podwójne uszczelnienie w systemie 
izolacji pod beton lany
+  Przepust kablowy zapewniający zgodne z zaleceniami producenta 
 izolacji połączenie z uszczelnieniem powierzchniowym dla betonu lanego.

+  Niezależne od producenta: możliwość połączenia z izolacjami do betonu lanego wszystkich producentów.

+  Kołnierz uszczelniający KRASO® FBV składa się z tulei uszczelniającej ze stali nierdzewnej V2A oraz fragmentu  
izolacji o wymiarze 20 cm

+ Zgodne ze wszystkimi popularnymi systemami! Szczelność dzięki wodoodpornej, uszczelce czterożebrowej KRASO®.  
 Bezpieczeństwo dzięki pełnym ściankom, odpornym na uderzenia.

+  Grubościenna rura zasilająca z tworzywa sztucznego do zabetonowania: jako wycięcie dla przyszłego
 montażu rur lub kabli z użyciem wkładu uszczelniającego KRASO® !

+ Inteligentny, kompletny i elastyczny system przejścia kablowego dla wszelkiego rodzaju nowych
 budynków: użyteczności publicznej, klinik, instytucji naukowych technicznych i przyrodniczych czy
 budynków przemysłowych i produkcyjnych.

+  Możliwość dwustronnego łączenia i tworzenia pakietów.
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Przepust kablowy KRASO® FBV-KDS z podwójnym uszczelnieniem 
Podwójne uszczelnienie stanowiące system przepustu kablowego do zabetonowania, umożliwiające montaż dopasowany do systemu izolacji dla
betonu lanego, z obwodowym fragmentem izolacji o wymiarze 20 cm, z ramką montażową w celu ułatwienia mocowania,
możliwość obustronnego łączenia w celu tworzenia modułów , dla późniejszego obsadzenia przewodami z mediami z użyciem systemu uszczelnień
KRASO® KDS (nie jest zawarty w zestawie) lub do przyłączania pustych rur kablowych z nakładką systemową z adapterem do węża KRASO® (nie 
jest zawarta w zestawie).

- Ustawić i zamocować szalunek
- Rozłożyć izolacje powierzchniową pod 
beton lanyna szalunku, zgodnie z danymi 
producenta, wyciąć miejsce przebicia rury 
(pamiętać o zakładzie według wymagań 
producenta!)

płyta szalunkowa
izolacja do betonu lanego

kołnierz uszczelniający z fragmentem izolacji 
pasującym do systemu uszczelniającego 
stosowanego na budowie

przepust kablowy KRASO® KDS 
z wodoszczelną uszczelką 
czterożebrową

Zakres dostawy: Przepust kablowy KRASO® FBV KDS 90 lub KRASO® FBV KDS 150 z podwójnym uszczelnieniem, dwie zaślepki KRASO® , 
kołnierz uszczelniający KRASO® FBV , wyposażony w obwodowy fragment izolacji o szerokości 20 cm. 

Typ/ artykuł Przepust kablowy KRASO® FBV-KDS z podwójnym uszczelnieniem

Dostępne standardowe grubości ścian w cm 15 17,5 20 24 25 30 35 36,5 40 45 50

Przepust kablowy KRASO® FBV-KDS 90  
z podwójnym uszczelnieniem Zapytaj o cenę

Przepust kablowy KRASO® FBV-KDS 150
z podwójnym uszczelnieniem

Zapytaj o cenę

O
DPORNY NA W

ODĘ

SP
RA

WDZONY PRZEZ M
PA

OC
HR

ON
A PRZED RADONEM

LG 1



103

RO
ZW

IĄ
ZA

NI
A 

DL
A 

IZ
OL

AC
JI 

DO
 

BE
TO

NU
 L

AN
EG

O

KRASO®  Katalog 10 | 2021

Elementy prefabrykowane z izolacją do betonu lanego
Gotowe do podłączenia z systemem FBV

System rozwiązań KRASO®FBV, elementy betonowe 
Studzienki odwadniające, szyby windowe, szachty kablowe
+  Specjalne betonowe elementy prefabrykowane z systemowymi przyłączami i uszczelnieniami dla betonu lanego: 

studzienki odwadniające, szyby windowe, szachty kablowe i rewizyjne.

+  Pełne osłonięcie izolacją z zakładem do połączenia z uszczelnieniem płyty fundamentowej na budowie
 Niezależne od producenta: możliwość połączenia z izolacjami do betonu lanego wszystkich producentów.

+ Produkty na każdą pogodę, wykonane dokładnie według waszych potrzeb!

+ Ściany zbrojone o grubości 12 cm oraz obwodową, wodoodporna taśmą do przerw roboczych KRASO® Duo 
FIX 150 plus gwarancja wodoszczelnego połączenia z płytą fundamentową.

+  Wykonane z betonu wodoszczelnego, jednolity odlew bez dodatkowych spoin.

+  Łatwy i szybki montaż za pomocą żurawia dzięki zamontowanym uszom.

N
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Zbiorcza studzienka odwadniająca  KRASO® z systemową izolacją powierzchniową do połączenia z izolacją do betonu lanego na miejscu budowy.
Systemowy przepust ściennyKRASO® FBV FR.
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Przepusty rurowe KRASO® 
Materiał pełnościenny oznacza pewność i stabilność     

+ Przepusty rurowe KRASO® z materiał pełnościennego wyróżniają się  
 w przeciwieństwie do rur piankowych wysoką odpornością na obciążenia  
 oraz stabilnością wymiarów. Są odporne na pęknięcia, (udaroodporne)  
 i mało ścieralne, co jest niewątpliwie zaletą na budowie. Można je  
 również montować bez problemu w niskich temperaturach.

+ Do naszych przepustów podłogowych i ściennych stosuje się następujące  
normy: rury i materiał rur zgodne ze normą EN 1401 (KG)  
i EN 14758 (KG 2000).

Przepusty rurowe KRASO® 
Uszczelka z czterożebrowa chroni  przed wodą pod 
ciśnieniem do 10 barów!

+  Termiczne połączenie z rurą pełnościenną uniemożliwia przeciek wody. Dzięki konstrukcji uszczelka  
 czterożebrowa KRASO® umożliwia mechaniczne zakotwienie w betonie

+ Jakość sprawdzona przez MPA: Urząd Kontroli Materiałów potwierdza wodoszczelność do 10 barów!  
 Odpowiada to 100 metrom słupa wody. Chętnie udostępnimy świadectwo kontrolne.

Ścianka z pełnego  
materiału
KRASO®

• wytrzymałe na nacisk  
i odkształcanie
• odporne na pękanie
• odporne na uderzenia
• niewielki stopień ś 
cieralności
• montaż także przy  
niskich temperaturach.

Certyfikat EN 1401

Materiał piankowy
W przeciwieństwie do naszych 
przepustów
rurowych o ściankach
z pełnego materiału, rury  
z piankowego
tworzywa sztucznego mają
niewielką wytrzymałość.



105

Z
B

IO
R

C
Z

E
 S

TU
D

Z
IE

N
K

I 
O

D
W

A
D

N
IA

JĄ
C

E

KRASO®  Katalog 10 | 2021

+ Studzienki zbiorcze do gromadzenia ścieków, studzienki kablowe, studzienki 
rewizyjne jako otwory rewizyjne, studzienki zwrotne do zabezpieczenia przed 
przepływem zwrotnym, studzienki wodne do szybkiego i łatwego osuszania 
budów, studzienki ciśnieniowe do odwadniania na etapie budowy.

+ Wykonane z betonu wodoszczelnego w jednym odlewie bez dodatkowych 
szczelin: wzmocnione ściany o grubości 12 cm z wodoszczelną taśmą 
do przerw roboczych KRASO® Duo-Fix 150 „plus.

+ Z tworzywa sztucznego: odporne na warunki atmosferyczne, odporne 
na uderzenia, odporne na wiele kwasów i zasad. Niska waga oznacza 
niski koszt transportu i brak konieczności używania dźwigu. Dostępne 
również w wersji KG 2000 z wodoszczelną, okrągłą, zgrzewaną termicznie 
uszczelką czterożebrową KRASO®. 

+ Oszczędność czasu, pracy oraz pieniędzy - bez konieczności wynajmu 
szalunków, bez wielodniowej pracy. Element konstrukcyjny bez szalunków.

+ Do nowych i remontowanych obiektów: wykonane z betonu do nowych 
projektów budowlanych, wykonane z tworzywa sztucznego zarówno do 
nowych projektów, jak i remontowanych obiektów.

+ Produkty na zamówienie z tworzywa sztucznego i betonu: studzienki zbiorcze, 
studzienki kablowe, wszystkie wymiary zmienne, montaż elementów 
wyposażenia takich jak przejścia rur, tuleje ścienne lub zbrojenie kotwiące 
wg wymagań klienta.

Zbiorcze studzienki 
odwadniające
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Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - 
betonowa – Film z instrukcją montażu  
(proszę zeskanować kod QR!)

Zbiorcze studzienki odwadniające KRASO® - betonowe  
Jednolita konstrukcja - oszczędność czasu i pieniędzy
+ Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® jako gotowy element betonowy 
 nie wymaga wykonywania szalunku na miejscu i tym samym pozwala 
 zaoszczędzić czas i pieniądze!
+ Wykonane z wodoszczelnego betonu w postaci jednolitego elementu bez dodatkowych szczelin
+ Zbrojone ścianki o grubości 12 cm oraz obwodowa taśma uszczelniająca do przerw 
 roboczych KRASO® Duo-Fix 150 „plus” gwarantują wodoszczelne połączenie 
 z płytą fundamentową
+ Łatwy i szybki montaż przy użyciu dźwigu dzięki wstępnie zmontowanym
  uchwytom transportowym.
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Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - betonowa -  
Do gromadzenia ścieków, wykonana z betonu wodoszczelnego, ściany zbrojone o grubości 12 cm, z wodoszczelną na całym obwodzie, atestowaną 
przez MPA taśmą do przerw roboczych KRASO® Duo-Fix 150 „plus“, złączka rur KRASO® odpowiedni do KG, HT i KG 2000 - rury, zbrojenie łączące 
8/15 oraz uchwyty dźwigowe do łatwego umieszczenia na placu budowy. 

Zakres dostawy: Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - beton 
Różne rozmiary i przyłącza jako produkty na zamówienie!
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odporna na działanie wody pod ciśnieniem, 
zgrzewana w kształcie pierścienia taśma 
KRASO® Duo-Fix 150 "plus"

Zbiorcza studzienka odwadniająca 
KRASO® - betonowa -
Do umieszczenia POD płytą fundamentową

Płyta fundamentowa

Konstrukcja podłogi

Woda 
pod ciśnieniem

Bo
de

np
la

tte

odporna na działanie wody pod ciśnieniem, 
zgrzewana w kształcie pierścienia taśma 
KRASO® Duo-Fix 150 "plus"

Zbrojenie montażowe

Woda pod ciśnieniem

Woda pod ciśnieniem

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - beton

Wymiary 
wewnętrzne 
(L x B x H,  cm)

 
Wykonanie

Położenie i średnica

h1 (cm) h2 (cm) h3 (cm) h4 (cm)

60 x 60 x 40
Standardowe 15 - DN 110

Bez przyłączy

60 x 60 x 60

Standardowe 40 - DN 110 20 - DN 110

Z jednym przyłączem 40 - DN 110

Bez przyłączy

80 x 80 x 70

Standardowe 20 - DN 160 30 - DN 160 20 - DN 160 40 - DN 110

Z jednym przyłączem 40 - DN 110

Bez przyłączy

100 x 100 x 80

Standardowe 50 - DN 160 40 - DN 160 20 - DN 160 40 - DN 110

Z jednym przyłączem 40 - DN 110

Bez przyłączy

100 x 100 x 100
Standardowe 40 - DN 110

Bez przyłączy

120 x 120 x 80

Standardowe 50 - DN 160 20 - DN 160 40 - DN 160 40 - DN 110

Z jednym przyłączem 40 - DN 110

Bez przyłączy

Dopłaty do produktów na zamówienie o standardowych wymiarach wewnętrznych

Przyłącze DN 110 Zapytaj o cenę!

Przyłącze DN 125 Zapytaj o cenę!

Przyłącze DN 160 Zapytaj o cenę!

LG 3

wymiary

Przekrój
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Zbiorcza studzienka odwadniająca 
KRASO® typ Q - kwadratowa
Film z instrukcją montażu (proszę zeskanować 
kod QR!)

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Typ Q – kwadratowa 
Lekka konstrukcja - szybkie terminy dostawy

+ Lekka = niskie koszty transportu i łatwa obsługa bez stosowania dźwigu na placu budowy. 

+ Oszczędność czasu, pracy oraz pieniędzy, bez konieczności wykonywania: bez pracochłonnych prac, 
 bez wielodniowego betonowania, bez szalowania.

+ Brak ryzyka przeciekania połączeń betonowych i/lub połączeń rurowych. 

+ Odporność na wiele kwasów i zasad.

+ Z lekkiego, odpornego na uderzenia, prawie niezniszczalnego tworzywa sztucznego. 
 Niestandardowe rozmiary mogą być dostarczone w ciągu kilku dni roboczych!

Przekrój 
 

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® typ Q - kwadratowa LG 2

do gromadzenia ścieków, z tworzywa sztucznego, z wodoszczelną obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® zgrzewanym termicznie, żebra 
wzmaniające, kotwa betonowa, 1 szt. wodoszczelnego przyłącza rurowego KG DN 110, pasujące do rur KG, HT i KG 2000.

Zakres dostawy: Zbiorcza studzienka odwadniająca typ Q - kwadratowa 

Różne rozmiary i przyłącza jako produkty na zamówienie!

Typ/Artykuł 600/60 600/80 800/100 1000/100

Wymiary wewnętrzne w cm 60 x 60 60 x 60 80 x 80 100 x 100

Wysokość wnętrza w cm 60 80 100 100

DN 110 h 20 20 30 30

Przybliżona waga w kg 25 28 53 66

N
OWA BUDOW

LA

M
ODERNIZACJA

P
R

O
D

UKT INNOWACYJ
N

Y 3,0
barO

DPORNY NA W

ODĘ

SP
RA

WDZONY PRZEZ M
PA

Odporna na działanie wody pod ciśnieniem  
obwodowa uszczelka czterożebrowa KRASO® 

Kotwa do betonu 
Grubość materiału:9mm

Płyta 
Grubość materiału:12mm

Żebra wzmacniające
Grubość materiału:8mm
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Pokrywy do zbiorczych studzienek odwadniających  
KRASO® z betonu oraz typu Q – narożny 
Pokrywa do zbiorczej studzienki odwadniającej KRASO® - obciążenia ruchem pieszym LG 4

do studzienki KRASO® - betonowej - i studzienki KRASO® typ Q - kwadratowej - płyta ryflowana ocynkowana, do obciążenia ruchem pieszym (podano 
przybliżone wymiary w mm) 

Typ/Artykuł Pokrywa studzienki zbiorczej KRASO® - do obciążenia ruchem pieszym

Wymiary studzienki zbiorczej 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120

Wymiary dekla w mm 700 x 700 900 x 900 1100 x 1100 1275 x 1275

Grubość dekla w mm 4/6

Wysokość ramy w mm 32

Wymiar zewnętrzny ramy w mm 708 x 708 908 x 908 1108 x 1108 1320 x 1320

Szerokość ramy w mm 654 x 654 854 x 854 1054 x 1054 1211 x 1211

Kotwy do betonu w szt. 4 4 8 8
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Wymiary dekla w mm

Wysokość ramy w mm

Wymiar zewnętrzny ramy w mm

Zbiorcze studzienki odwadniające 
KRASO® – bezpośrednio na plac budowy

+ Zbiorcze studzienki odwadniające KRASO® - wykonane z betonu lub z tworzywa sztucznego 
 - oszczędzają czas i pieniądze! 

+ Dzięki dostawie bezpośrednio na plac budowy można dokładnie zaplanować kolejność robót. 
 Dzięki wstępnie zmontowanym uchwytom do podnoszenia studzienki betonowe KRASO® 
 są szybkie i łatwy do rozładunku i montażu!

Możliwe wykonanie specjalne na zapytanie!
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Grubość dekla w mm
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Wymiary dekla w mm

Wymiary dekla w mm

Wysokość ramy w mm

Wymiar zewnętrzny ramy w mm

Typ/Artykuł Pokrywa studzienki zbiorczej KRASO® odporna na wodę powierzchniową i zapachy

Wymiary studzienki zbiorczej 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120

Wielkość dekla w mm 700 x 700 900 x 900 1100 x 1100 1275 x 1275

Grubość dekla w mm 4/6

Wysokość ramy w mm 36

Wymiar zewnętrzny ramy w mm 745 x 745 945 x 945 1145 x 1145 1320 x 1320

Szerokość ramy w mm. 656 x 656 856 x 856 1056 x 1056 1211 x 1211

Kotwy do betonu w szt. 4 4 8 8

Pokrywa do zbiorczej studzienki odwadniającej KRASO® - dla pojazdów o masie do 5t, nacisk koła 
do 1,25 t  
do studzienki KRASO® - betonowa - i studzienki KRASO® typ Q - kwadratowa - blacha ryflowana ocynkowana, możliwość obciążenia pojazdami o 
masie do 5 t, nacisk koła do 1,25 t (podano przybliżone wymiary w mm) 

Grubość dekla 
w mm
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Szerokość ramy w mm
Długość wzmocnienia w mm

Wymiar zewnętrzny ramy w mm

Typ/Artykuł Pokrywa do zbiorczej studzienki odwadniającej KRASO®  -dla pojazdów o masie do 
5t, nacisk koła 1,25t 

Wymiary studzienki zbiorczej 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120

Wielkość dekla w mm 700 x 700 900 x 900 1100 x 1100 1275 x 1275

Grubość dekla w mm 5/7

Wysokość ramy w mm 38

Wymiar zewnętrzny ramy w mm 745 x 745 945 x 945 1145 x 1145 1345 x 1345

Szerokość ramy w mm. 635 x 635 835 x 835 1035 x 1035 1235 x 1235

Długość wzmocnienia w mm 7

Wysokośc wzmocnienia w mm 80

Ilość wzmocnienia 1 2 2 3

Kotwy do betonu w szt. 4 4 8 8

Pokrywado zbiorczej studzienki odwadniającej KRASO® - do obciążenia ruchem pieszym 
Budowa odporna na wodę powierzchniową i zapachy, montaż przykręcany  
do studzienki KRASO® - betonowa - i studzienki KRASO® typ Q - kwadratowa - blacha ryflowana ocynkowana, do obciążenia ruchem pieszym, 
przykręcana, budowa odporna na wodę powierzchniową i zapachy (podano przybliżone wymiary w mm) 
 

Możliwe wykonanie specjalne na zapytanie!

Możliwe wykonanie specjalne na zapytanie!

LG 4

LG 4
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Profil ramy
h=wysokość od 25 do 40mm

Pokrywa do studzienki odwadniającej KRASO® - dla pojazdów o masie do 15 t,  
nacisk koła do 3,75 t  
do studzienki KRASO® - betonowa - i studzienki KRASO®  typ Q - kwadratowa -, blacha ryflowana ocynkowana, możliwość obciążenia pojazdami o 
masie do 15 t, nacisk koła do 3,75 t (podano przybliżone wymiary w mm) 

Typ/Artykuł Pokrywa studzienki zbiorczej KRASO® - przejezdna, obciążenie do 15 t, nacisk koła do 3,75 t

Wymiary studzienki zbiorczej 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120

Wielkość dekla w mm 700 x 700 900 x 900 1100 x 1100 1275 x 1275

Grubość dekla w mm 6/8

Wysokość ramy w mm 38

Wymiar zewnętrzny ramy w mm 745 x 745 945 x 945 1145 x 1145 1345 x 1345

Szerokość ramy w mm 635 x 635 835 x 835 1035 x 1035 1235 x 1235

Długość wzmocnienia w mm 8

Wysokość wzmocnienia w mm 100

Ilość wzmocnienia 1 2 2 3

Kotwy do betonu w szt. 4 8 8 8

Możliwe wykonanie specjalne na zapytanie!

Typ/Artykuł Pokrywa studzienki zbiorczej KRASO® - do wypełnienia betonem

Wymiary studzienki zbiorczej 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120

Wymiar zewnętrzny ramy w mm B 735 x 735 935 x 935 1135 x 1135 1335 x 1335

Szerokość ramy w mm L 600 x 600 800 x 800 1000 x 1000 1200 x 1200

Możliwe wykonanie specjalne na zapytanie!

Pokrywa studzienki zbiorczej KRASO® - do wypełnienia betonem-  
ocynkowana, napełniana wanna, nieprzepuszczalna dla wód powierzchniowych i zapachów,  
po wypełnieniu betonem klasy C 35/45: ok. 125 kN (podano przybliżone wymiary w cm)

Profil ramy
h1=wysokość montażu ok.7,5cm
h2=głębokość wanny ok.5,0cm

Możliwe wykonanie specjalne na zapytanie!

Pokrywa kratowa KRASO® - do chodzenia - LG 4
ocynkowana (podano przybliżone wymiary w cm)

Typ/Artykuł Pokrywa kratowa KRASO® - do obciążenia ruchem pieszym

Wymiary studzienki zbiorczej 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120

Wymiar zewnętrzny ramy w mm B 685 x 685 885 x 885 1095 x 1095 1315 x 1315

Wymiar zewnętrzny ramy w mm L 600 x 600 800 x 800 1000 x 1000 1200 x 1200

Pręt nośny w mm 25/1,7 25/2 30/2 40/1,7

Wielkość oczek w mm 30/30 30/30 30/30 30/30

Obciążenie punktowe ok. w kg 150 150 150 150

LG 4

LG 4

Grubość dekla 
w mm
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Szerokość ramy w mm
Długość wzmocnienia w mm

Wymiar zewnętrzny ramy w mm
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Studzienka odwadniająca KRASO®  typ Q -z izolacją termiczną LG 2

do gromadzenia ścieków z obwodową,odporną na działanie wody pod ciśnieniem, zgrzewaną termicznie uszczelką czterożebrową ,kotwy do 
betonu,żebra wzmacniające,1szt.odpornego na działanie wody pod ciśnieniem przyłącza do rur odprowadzających ścieki w gruncie DN110, 
obudowa z izolacją termiczną ok.10cm
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Typ/Artykuł 80 x 80 x 70 80 x 80 x 70 80 x 80 x 70 80 x 80 x 70

Wymiar wewnętrzny w cm 80 x 80 80 x 80 80 x 80 80 x 80

Wysokość wewnętrzna w cm 70 70 70 70

bez otworu do czyszczenia

z otworem do czyszcze-
nia,zamontowana na 

gotowo DN160,do ścieków 
niezawierających fekaliów

z otworem do czyszczenia, zmon-
towana na gotowo DN160 wraz 
z pojedynczym zabezpieczeniem 
przed cofaniem bez zamknięcia 

awaryjnego,do ścieków nie 
zawierających fekaliów,zgodnie z 

DIN 13564 typ 0

z otworem do czyszczenia,za-
montowana na gotowo DN160 

wraz z podwójnym zabez-
pieczeniem przed cofaniem z 
zamknięciem awaryjnym,do 

ścieków niezawierających fekali-
ów,zgodnie z DIN13564 typ 2

Przybliżona waga w t 1,1 1,1 1,1 1,1

Studzienka rewizyjna KRASO® - betonowa - 
jako otwór rewizyjny z betonu wodoszczelnego, ściany zbrojone jednoczęściowe o grubości 12 cm, z wodoszczelną na całym obwodzie, atestowaną 
przez MPA taśmą do przerw roboczych KRASO® Duo-Fix 150 „plus“, połączenie zbrojenia 8/15, a także uchwyty dźwigowe do łatwego montażu na 
placu budowy, w tym 2 przeciwległe przyłącza rurowe KRASO® DN 160 dolna krawędź ok. 20 cm, odpowiednia do KG, HT i rury KG 2000

Zakres dostawy:  Studzienka rewizyjna KRASO® -betonowa

Studzienka zabezpieczająca przed cofaniem 
KRASO® typ Q - fekalia - 
do ochrony przed cofaniem zgodnie z DIN EN 13564 typ F3, z tworzywa sztucznego, z wodoszczelną na całym obwodzie, termicznie spawaną 
czterożebrową uszczelka KRASO®, kotwa do betonu, żebra wzmacniające i 2 wodoszczelne połączenia rurowe, odpowiednie dla KG, HT i KG 2000 
- rury, 1 elektryczna klapa zabezpieczająca przed cofaniem (z funkcją zasilania awaryjnego), 1 manualna klapa zabezpieczająca przed cofaniem, 
do ścieków zawierających fekalia

Zakres dostawy: Studzienka zabezpieczająca przed cofaniem KRASO®  typ Q- fekalia

Inne wymiary i wykonania na zapytanie!

Typ/Artykuł 600/60  800/100

Wymiar wewnętrzny w cm 60 x 60 80 x 80

Wysokość wewnętrzna w cm 60 100

Wysokość przyłączy w cm h1/h2 6/5 7,5/6,5

Średnica przyłączy DN 110 DN 160

Przybliżona waga w t 28 56
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Zakres dostawy: Studzienka odwadniająca KRASO®  typ Q -z izolacją termiczną

Inne wymiary i wersje na zapytanie!Zmiana wysokości przyłączy jest 

Typ/Artykuł 600/60 600/80 800/100 1000/100

Wymiar wewnętrzny w cm 60 x 60 60 x 60 80 x 80 100 x 100

Wysokość wewnętrzna w cm 60 80 100 100

Przyłącze DN110 20 20 30 30

Przybliżona waga w t 49 60 113 143

Studzienka odwadniająca KRASO®  typ Q - 
z izolacją termiczną

Zapytaj o cenę!

Kotwa do betonu

Płyta fundamentowa

Przyłącze do systemu 
odwadniającego budynku

Przyłącze do lokalnej 
sieci kanalizacyjnej

Woda pod ciśnieniem
Odporna na działanie wody 
pod ciśnieniem,obwodowa 
uszczelka czterożebrowa 
KRASO®

Żebrowanie wzmacniające 
obwodowo(w zależności 
od typu i wymagań statycznych)

Odporna na działanie wody 
pod ciśnieniem,obwodowa 
uszczelka czterożebrowa KRASO® 

Płyta fundamentowa

Odporne na działanie wody pod 
ciśnieniem przyłącze rurowe 
(liczba i układ,względnie wysokość 
w zależności od potrzeb)

Żebrowanie wzmacniające (w zależności 
od typu i wymagań statycznych)

Żebrowanie wzmacniające 
obwodowo(w zależności 
od typu i wymagań statycznych)
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Woda pod ciśnieniem
Kotwa do betonu

Izolacja

LG 3

LG 2
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KRASO® Rozwiązania specjalne z betonu 
Elementy prefabrykowane z betonu pozwalają  
na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy
+ Produkowane z betonu wodoszczelnego, dokładnie według podanych informacji wszystkie wymiary (szerokość,  
 długość, wysokość, grubości ścian). 

+ Elementy do zamontowania takie jak przepusty rurowe, rury osłonowe lub szyny do kotew (do podjazdów do  
 wind) są montowane dokładnie według podanych wymiarów. 

+ Niezależna od warunków atmosferycznych produkcja studzienek betonowych o łącznej masie do 20 t -    
 możemy jednak wytwarzać także zbiorcze studzienki odwadniające i podjazdy do wind o dużo większej masie. 

+ Pozwala na zaoszczędzenie czasu, pracy, pieniędzy i zatrzymuje wodę!  
 Chętnie udzielimy Państwu indywidualnej porady!

Rysunek do zamówienia KRASO® Szachty kablowe - betonowe

Przykład 100 x 100 x 80 cm
waga łączna ok. 1,5 t

Przykład 140 x 70 x 65 cm
waga łączna ok. 1,0 t

Przykład 60 x 60 x 33 cm
waga łączna ok. 0,5 t

Przykład 200 x 200 x 170 cm
waga łączna ok. 18,2 t

Produkcja odbywa się zgodnie z Państwa wytycznymi!

KRASO® Szacht kablowy – betonowy – wykonanie specjalne
Z betonu wodoszczelnego, z płytami dennymi i ścianami o grubościach 20 cm, zbrojonymi 
włóknem stalowym , bez zbrojenia przyłączeniowego / taśm uszczelniających, 4 kotwy trans-
portowe ułatwiające ustawienie na budowie, przepustem kablowym KRASO KDS 150 – jed-
nostronnym (różne ułożenia, waga łączna: ok. 5 t/szt., wraz z pokrywą do studzienki zbiorczej 
odwadniającej – ocynkowaną, obciążenie: pojazdy o masie do 5 ton, nacisk koła do 1,25 tony
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Achtung ! Toleranzen gemäß Werksnorm + - 5 mm

ALLE MASSANGABEN SIND INNENMASSE IN CM!!
ZEICHNUNG NICHT MASSTÄBLICH!

Schematische Darstellung, nicht maßstabsgetreu !!

A C H T U N G !!!!
Sonderanfertigungen werden speziell auf Kundenwunsch und
nach unterschriebener Auftragszeichnung gefertigt und sind

somit vom Umtausch ausgeschlossen.

Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion
sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG.

Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnung, sowie die
anderweitige Nutzung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

A U F T R A G S Z E I C H N U N G

Firma: Name:
(in Druckbuchstaben)

Datum: Unterschrift:

P R O D U K T I O N S F R E I G A B E

FREIGABE

ÄNDERUNGEN

Zeichnung:

Kunde

BV:

Beleg-Nr.:

Liefertermin abgehend:

Ansprechpartner:

Datum:

STÜCKZAHL:
Innenmaße in cm:
Wandstärke:
Bodenplattenstärke:
Gewicht in t:
Transportanker:
Bewehrung:
Betonsorte:

Anschlussbewehrung
zur Bodenplatte:
Anschlussbewehrung
zum Pumpensumpf:

75

310

23
5

20

20 2075

23
5

20

20 20310

23
5

20

20 2075

23
5

20

20 20310

Pumpensumpf -SONDER-

9
310 x 75 x 235 cm
20 cm
20cm
ca. 11,7 t
4 x Rd 30
20 kg/m³ Stahlfasern
C 35/45, XC 4, XD 3,
XS 3, XF 3, XA 3 

ca. 8/15 - doppelreihig

ca. 10/15 - doppelreihig

KRASO® Pumpensumpf -SONDER-

Produktionsmenge : 9 Stück

Seite A

Seite C

Se
ite

 B

Se
ite

 D

Blick von Außen auf Seite D       h4Blick von Außen auf Seite C       h3

Blick von Außen auf Seite B       h2Blick von Außen auf Seite A       h1

Anschluss-
bewehrung
ca. 8/15

Anschluss-
bewehrung
ca. 10/15

KRASO® Duo-Fix 150 „plus“
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KRASO® wykonania specjalne z tworzywa sztucznego 
Studzienki zbiorcze odwadniające i szachty kablowe
+ Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia. Wszystkie wymiary  
 (szerokość, długość, wysokość) są zmienne. 
 
+ Idealne dla obiektów sanitarnych czy wykonań specjalnych, które muszą być szybko dostępne. Możliwa produkcja  
 w ciągu 24 godzin. 
 
+ Odporność na wiele kwasów oraz ług! 
 
+ Chętnie doradzimy Państwu indywidualnie!

Rysunek do zamówienia

Przykład: 80 x 80 x 60 cm
Z wbudowanymi płytami kołnierzowymi 
do uszczelniania na istniejącej ścianie 
betonowej, wraz z dodatkiem EPDM, 
otwory rdzeniowe fi 12 mm do przy-
mocowania oraz KRASO® PU 50 do 
wyrównywania nierówności względem 
istniejącej ściany.

Przykład: 58 x 58 x 40 cm
z obrobioną ramą kątową do pokrywy 
kratowej KRASO®, waga łączna ok. 
30 kg.

Przykład: 118 x 100 x 100 cm
waga łączna: ok. 88 kg

Przykład: 60 x 60 x 90 cm
waga łączna: 38 kg.

Przykład: 140 x 160 x 137 cm
waga łączna: ok. 225 kg

Przykład: 100 x 100 x 100 cm
waga łączna: 70 kg.

Przykład: 100 x 100 x 165 cm
waga łączna: ok. 153 kg

Przykład: 180 x 120 x 200 cm
2 x przyłączenie rur PP DN 500 + 1 x 
przyłączenie rur DN 200, z otworem 
ok. 10x20 cm w rurze DN 500

Produkcja odbywa się zgodnie z Państwa wytycznymi!

KRASO® - szacht kablowy – tworzywo sztuczne 

Z tworzywa sztucznego, z wodoszczelną, termicznie zgrzewaną czterożebrową KRASO® fabrycznie 
wykonanym usztywnieniem oraz przyłączeniem rur osłonowych.
Pokrywa do powierzchni, do powierzchni na których występuje ruch dostarczana np. w klasie 
D zgodnie z DIN EN 124/DIN 1229
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ALLE MASSANGABEN SIND INNENMASSE IN CM!!
ZEICHNUNG NICHT MASSTÄBLICH!

Schematische Darstellung, nicht maßstabsgetreu !!

A C H T U N G !!!!
Sonderanfertigungen werden speziell auf Kundenwunsch und
nach unterschriebener Auftragszeichnung gefertigt und sind

somit vom Umtausch ausgeschlossen.

Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion
sind Eigentum der Krasemann GmbH & Co. KG.

Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnung, sowie die
anderweitige Nutzung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

A U F T R A G S Z E I C H N U N G

Firma: Name:
(in Druckbuchstaben)

Datum: Unterschrift:

P R O D U K T I O N S F R E I G A B E

FREIGABE

ÄNDERUNGEN

Zeichnung:

Kunde:

BV: 

Beleg-Nr.:

Liefertermin:

Ansprechpartner:

Datum:

STÜCKZAHL:
Innenmaße in cm:
Plattenstärke:
Gewicht in kg:
Anzahl der Anschlüsse:
Größe der Anschlüsse:

Blick von Außen auf Seite D       h4

druckwasserdichte, umlaufende
KRASO® Vierstegdichtung
Betonanker

Verstärkungsrippen

Blick von Außen auf Seite C       h3

Blick von Außen auf Seite B       h2Blick von Außen auf Seite A       h1

Pumpensumpf Q -SONDER-
1
185 x 85 x 150 cm
20 mm

ca. 201 kg
2
2 x DN 110

KRASO Pumensumpf Typ Q -SONDER-

Seite A

Seite C

Se
ite

 D

85

185

15
0

185

15
0

85

15
0

185

15
0

85

Se
ite

 B

11
0

40

DN110

2065

90
60

DN110

20 65

20
65

D
N

 1
1

0

20
65

D
N

 1
1

0
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Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO®  typ Q-fekalia  
Niewielka waga, wysoka wydajność

+ Wydajne rozwiązanie dla ścieków zawierających fekalia: połączenie studzienki KRASO typ Q i zamkniętego  
 urządzenia podnoszącego.

+ Właściwa dla domów jednorodzinnych, mieszkań w suterenach, pomieszczeń w suterenach w prywatnych   
 piwnicach.

+ Czynniki transportujące: woda czysta oraz zanieczyszczona, ścieki obciążone fazą stałą i surowcami   
 włóknistymi oraz fekalia.

+ Niewielka waga = niskie koszty transportu i łatwe podnoszenie na budowie bez użycia dźwigu.

+ Oszczędność czasu, pracy, pieniędzy i dodatkowe utrzymywanie wody; żadnych drogich prac, wielu odcinków  
 betonowania i prac szalunkowych.

+ Brak wysokiego ryzyka przez nieszczelne fugi betonowane i / lub połączenia rur.

+ Z lekkiego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia. Wymiary specjalne dostarczane są w ciągu kilku  
 dni roboczych!

+ Podwójne dno: mocowanie tylko w górnej płycie dennej.

+ Montaż i przyłączenie urządzenia podnoszącego musi przeprowadzić firma sanitarna!

+ Opcjonalnie dostarczane: stabilizator ciśnienia, nakładka do montażu w jastrychu 100/100. 
  

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO®  typ Q-fekalia-LG2 
Do odpompowywania ścieków zawierających fekalia

Zakres dostawy: zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO®  typ Q-fekalia – z wodoszczelną, termicznie zgrzewaną uszczelką czterożebrową 
KRASO® fabrycznie wykonane usztywnienie, kotwy do betonu, 1 sztuka wodoszczelnego przyłączenia rur KG DN 110, właściwa do rur KG, HT 
oraz KG 2000, urządzenie podnoszące. 
Inne wielkości i wykonania na zapytanie! Możliwa zmiana przyłączenia rur!

Typ / artykuł 1000 / 72

Wymiary wewnętrzne w mm 100 x 100

Wysokość wewnętrzna w mm 72

DN 110 h wewnątrz (oś) 18 (możliwa zmiana wysokości przyłączania rur)

Przybliżona waga w kg. 105

Stabilizator ciśnienia

Przekrój

Warstwa izolacyjna

N
OWA BUDOW

LA

M
ODERNIZACJA

P
R

O
D

UKT INNOWACYJ
N

Y 3,0
barO

DPORNY NA W

ODĘ

SP
RA

WDZONY PRZEZ M
PA

54
,0
0

18
,0
0

8,
00DämmungDääääääääääääämmmmmmmmmmmmmmmmmunnnnnggggggggggggggg

80
,0
0
cm

8,
00
cm

72
,0
0
cm



115

Z
B

IO
R

C
Z

E
 S

TU
D

Z
IE

N
K

I 
O

D
W

A
D

N
IA

JĄ
C

E

KRASO®  Katalog 10 | 2021

Zastosowanie

Pompa Poly 400 KRASO®

Schemat 
 

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® 
Poly 400 - kompletna  
Film z instrukcją montażu (proszę zeskanować 
kod QR!)

Zbiorcza studzienka odwadniająca  
KRASO® Poly 400 - Kompletna- KG 2000  
Lekka, szczelna i kompletna
+ Lekkie i wodoszczelne, kompletne rozwiązanie do ścieków bez fekaliów - 
 do nowych lub remontowanych budynków.
+ Oszczędność czasu i pieniędzy: łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze - 
 bez dodatkowych kilkudniowych etapów szalowania i betonowania
+ Brak podwyższonego ryzyka przeciekania połączeń betonowych i/lub  
 połączeń rurowych
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Odporna na działanie 
wody pod ciśnieniem 
obwodowa uszczelka 
czterożebrowa KRASO®

Dzielony,elastyczny,odporny na zginanie 
wąż odprowadzający.
Średnica wewnętrzna 38mm
Dostarczana długość 1,25m

Kable elektryczne

Ściana piwnicy

Szczelne zamknięcie 
z dzielonym wkładem uszczelniającym

Pokrywa KRASO Poly do chodzenia (możliwość 
zamówienia w wersji szczelnej na działanie wody 

opadowej i nieprzepuszczającej zapachów)

Jastrych

Izolacja

Zazębienie wzdłużne

Pierścień uszczelniający

Płyta fundamentowa

Woda pod ciśnieniem

Dopływ

Zawiera:pustą 
rurę instalacyjną,
rurę osłonową FE 100
do maks.20cm 
wysokości podłoża

KRASO® Poly 400/80
- Komplet - KG 2000 -

Obudowa zewnętrzna+Pokrywa ssawna+
Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne polipropylen.
Pokrywa ciśnieniowa+wirnik:tworzywo sztuczne 
wzmocnione włóknem szklanym, wał silnika +śruby ze 
stali nierdzewnej
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Średnica wewnętrzna 37cm

W
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oś

ć 
w
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80
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12
 c

m

Uniwersalny uchwyt

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Poly 400 -  
kompletna - KG 2000  
do gromadzenia i wypompowywania ścieków wolnych od fekaliów, z wodoszczelną na całym obwodzie, termicznie zgrzewaną uszczelką 
czterożebrową KRASO®, z zazębieniem przesuwnym i przyłączem rurowym DN 110 odpowiednie do rur KG, HT i KG 2000, wodoszczelny system 
pustych rur instalacyjnych. KRASO® Poly 400 - pompa - (do wody brudnej, bez umowy serwisowej), dzielony,   elastyczny, bardziej odporny na 
załamania wąż odpływowy długości 1,25 m, średnica wewnętrzna 38 mm, z uniwersalnym przyłączem węża 20 cm, przedłużka pustej rury 
instalacyjnej w celu dopasowania do wysokości wykończonej podłogi, wkładka uszczelniającaKRASO® Poly - kompletna - stal nierdzewna V2A,  
a także pokrywa KRASO® Poly 400 - do chodzenia

O
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2

D
op

ły
w

 h
1

Typ/Artykuł KRASO® Poly 400 / 80 - Kompletna - KG 2000 KRASO® Poly 400 / 100 - Kompletna - KG 
2000

Średnica wewnętrzna w cm 37 37

Wysokość wewnętrzna w cm 80 100

Dopływ Dn110 h1 30 30

Pusta rura Dn110 h2 41 41

Przybliżona waga w kg 21 23

Zakres dostawy: 1. element konstrukcyjny: Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO®  Poly 400 - kompletna - KG 2000 z pokrywą ochronną 
studzienki na czas etapu stanu surowego, uniwersalny uchwyt do pompy  

2. Zestaw montażowy: KRASO®  Poly 400 - pompa -, wąż odpływowy długości 1,25 m, średnica wewnętrzna 38 mm, uniwersalne przyłącze węża 
długości 20 cm, przedłużka pustej rury instalacyjnej, wkład uszczelniający KRASO®  Poly - kompletna -, pokrywa KRASO®  Poly 400 - do chodzenia – 

Inne wymiary i wykonania na zapytanie!

LG 2
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h2
h2

h1
h1

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Poly 400 - KG 2000   
do gromadzenia ścieków, z wodoszczelną na całym obwodzie,zgrzewaną uszczelką czterożebrową KRASO®, z 
obwodowym zazębieniem kotwiącym i przyłączem rurowym DN 110, odpowiednie do rur KG, HT i KG 2000

Zakres dostawy: Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Poly 400 - KG 2000 

 Inne wymiary i wykonania na zapytanie!

Typ/Artykuł KRASO® Poly 400 / 60 - KG 2000 KRASO® Poly 400 / 80 - KG 2000

Średnica wewnętrzna w cm 37 37

Wysokość wewnętrzna w cm 60 80

DN 110 h1 20 20

DN 110 h2 41

Przybliżona waga w kg 17 21

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Poly 400 - LR - KG 2000  
do gromadzenia ścieków, z wodoszczelną na całym obwodzie, termicznie spawaną czterożebrową uszczelką KRASO®, 
z obwodowym zazębieniem kotwiącym i przyłączem rurowym DN 110, odpowiednie do rur KG, HT i KG 2000, 
wodoszczelny system pustych rur z zaślepką ochronną, pokrywa ochronna studzienki na czas etapu stanu surowego

Zakres dostawy: Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Poly 400 - LR - KG 2000, z zaślepką ochronną, pokrywa ochronna studzienki na czas 
etapu stanu surowego 

Inne wymiary i wykonania na zapytanie!

Typ/Artykuł KRASO® Poly 400 / 80 - LR - KG 2000 KRASO® Poly 400 / 100 - LR - KG 2000

Średnica wewnętrzna w cm 37 37

Wysokość wewnętrzna w cm 80 100

Dopływ DN110 h1 30 30

Odpływ DN110 h2 41 41

Przybliżona waga w kg 21 23
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LG 2

LG 2

LG 2

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Poly 400 - NE - KG 2000 - do 
późniejszego montażu
do późniejszego montażu w istniejącej płycie fundamentowej z wkładem uszczelniającym KRASO® typ DD 500/400 wykonane 
z wysokiej jakości, stabilnego wymiarowo i odpornego na odkształcenie i nacisk materiału litego, z obwodowym zazębieniem 
kotwiącym oraz jako wspornik dla wkładu uszczelniającego KRASO® (brak w zestawie)

Zakres dostawy: Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Poly 400 - NE - KG 2000 

Inne wymiary i wykonania na zapytanie!

Typ/Artykuł KRASO® Poly 400/60 - NE - KG 2000 KRASO® Poly 400/80 - NE - KG 2000

Średnica wewnętrzna w cm 37 37

Wysokość wewnętrzna w cm 60 80

Przybliżona waga w kg 17 21

M
ODERNIZACJA

Studzienka rewizyjna KRASO® Poly - KG 2000 
do kontroli, konserwacji i czyszczenia rurociągów, z wodoszczelną na całym obwodzie, termicznie zgrzewaną czterożebrową uszczelką KRASO® 
z obwodowym zazębieniem kotwiącym, z otworem umożliwiającym czyszczenie, do ścieków bez fekaliów, przyłącza rurowe DN 110/160 
odpowiednie do rur KG, HT i KG 2000

Zakres dostawy: Studzienka rewizyjna KRASO® Poly - KG 2000 

Inne wymiary i wykonania na zapytanie!

Typ/Artykuł
KRASO® Poly - Studzienka rewizyjna 400/80  

- KG 2000 
KRASO® Poly - Studzienka rewizyjna 500/80 

 - KG 2000 

Średnica wewnętrzna w cm 37 46,9

Wysokość wewnętrzna w cm 80 80

Dopływ w cm h1 76 77

Odpływ w cm h2 78 78

Czyszczak DN 110 DN 160

Przybliżona waga w kg 18 30

Odporna na działanie 
wody pod ciśnieniem,
obwodowa uszczelka 
czterożebrowa KRASO

Płyta fundamentowa

Czyszczak ze śrubami 
dociskowymi z przetyczką 
do łatwej konserwacji

Zazębienie wzdłużne

Przyłącze do lokalnej 
sieci kanalizacyjnej

Woda 
pod ciśnieniem

KRASO® Poly
- -Studzienka 
rewizyjna
-KG 2000
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Pierścień 
uszczelniający
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Odporna na działanie 
wody pod ciśnieniem,
obwodowa uszczelka 
czterożebrowa KRASO

W środku:
Wsparcie dla KRASO®

Wkładka uszczelniająca 
typu Blind

Płyta fundamentowaPierścień 
uszczelniający

Pompa nie jest dołączona!

z zewnątrz:
perforowana metalowa 
obudowa
ze środka:
włóknina filtracyjna

Woda 
pod ciśnieniem

KRASO® 
Studzienka 
rewizyjna
400/60
-  KG  2000

Studzienka ciśnieniowa KRASO® 400 - KG 2000 
do odwadniania na etapie budowy, z wodoszczelną na całym obwodzie, termicznie zgrzewaną czterożebrową uszczelką KRASO®, z obwodowym 
zazębieniem kotwiącym, obwodowa obudowa z blachy perforowanej i włóknina filtracyjna, a także wspornik dla wkładu uszczelniającego KRASO® 
typu Poly 400 – wkład ślepy SD 30 (nie wchodzi w zakres dostawy), zbieranie wody w stanie nie zamontowanym: z fizeliną 60 l/s, bez fizeliny 90 l/s

Zakres dostawy: Studzienka ciśnieniowa KRASO® 400 - KG 2000

Inne wymiary i wykonania na zapytanie!

Typ/Artykuł KRASO® Studzienka ciśnieniowa 
400/60- KG 2000

KRASO® Studzienka ciśnieniowa 
400/80 - KG 2000

Średnica wewnętrzna w cm 37 37

Wysokość wewnętrzna w cm 60 80

Osłona z blachy perforowanej 20 20

Przybliżona waga w kg 15 17

po zakończeniu etapu budowy:
odporne na działanie wody pod ciśnieniem 
zamknięcie z wkładem uszczelniającym 
KRASO®  typ Poly 400-ślepa SD30z 
uchwytem do podnoszenia
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Zbiorcze studzienki odwadniające KRASO® Poly 400 - KG 2000  
Pokrywy i akcesoria
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regulacja obrotu  
i wysokości  
od 2-20 cm

regulacja obrotu 
i wysokości 
od 2-20 cm

regulacja obrotu 
i wysokości
od 8-25 cm

regulacja obrotu 
i wysokości 
od 8-25 cm

regulacja obrotu
 i wysokości 
od 2-20 cm

regulacja obrotu 
i wysokości 
od 8-25 cm

regulacja obrotu 
i wysokości 
od 7-29 cm

Plastikowa pokrywa Poly 400 – 
obciążenie ruchem pieszym
plastikowa rama i osłona, obrotowy stelaż 
z regulacją wysokości od 2 - 20 cm, długość 
krawędzi 46 cm

Pokrywa z kratki szczelinowej Poly 
400 - obciążenie ruchem pieszym - 
plastikowa rama i osłona
wydajność ok. 3,9 l/sek., obrotowa rama 
mocująca z regulacją wysokości od 2 - 20 cm, 
długość krawędzi 46 cm

Plastikowa pokrywa Poly 400 – 
wodoszczelna, nieprzepuszczająca 
zapachów – obciążenie ruchem 
pieszym 
plastikowa rama i osłona, przykręcana, obrotowa 
rama mocująca z regulacją wysokości od 2 - 20 
cm, długość krawędzi 46 cm

Pokrywa kratki szczelinowej Poly 
400 – obciążenie ruchem kołowym 
– klasa A15 - plastikowa rama i 
osłona
wydajność ok. 4,1 l/sek., obrotowa rama 
montażowa z regulacją wysokości od 8 - 25 cm, 
długość krawędzi 45 cm 

Plastikowa pokrywa Poly 400 
– obciążenie ruchem kołowym – 
klasa A15 
plastikowa rama i osłona, , długość krawędzi 
45 cm

Pokrywa Poly 400 – do 
wypełnienia– wodoszczelna, 
nieprzepuszczająca zapachów – 
obciążenie ruchem kołowym – ok. 
125 kN
długość krawędzi 53 cm, ocynkowana, 
obciążenie w przypadku wypełnienia betonem 
klasy C 35/45: ok. 125 kN, obrotowa rama 
montażowa z regulacją wysokości od 8 - 25 cm

Plastikowa pokrywa Poly 400 – 
wodoszczelna, nieprzepuszczająca 
zapachów – obciążenie ruchem 
kołowym – klasa A15 
osłona, obrotowa rama montażowa z regulacją 
wysokości od 8 - 25 cm, długość krawędzi 45 cm

Plastikowa pokrywa Poly 400 – obciążenie ruchem pieszym 

Typ/Artykuł

Plastikowa pokrywa Poly 400 – obciążenie ruchem pieszym plastikowa rama i osłona, obrotowy 
stelaż z regulacją wysokości od 2 - 20 cm, długość krawędzi 46 cm 

Zapytaj o cenę!

Plastikowa pokrywa Poly 400 – wodoszczelna, nieprzepuszczająca zapachów – obciążenie ruchem 
pieszym plastikowa rama i osłona, przykręcana, obrotowa rama mocująca z regulacją wysokości od 
2 - 20 cm, długość krawędzi 46 cm 

Plastikowa pokrywa Poly 400 – obciążenie ruchem kołowym – klasa A15 
plastikowa rama i osłona, , długość krawędzi 45 cm 

Plastikowa pokrywa Poly 400 – wodoszczelna, nieprzepuszczająca zapachów – obciążenie ruchem 
kołowym – klasa A15 osłona, obrotowa rama montażowa z regulacją wysokości od 8 - 25 cm, 
długość krawędzi 45 cm 
Pokrywa z kratki szczelinowej Poly 400 - obciążenie ruchem pieszym - plastikowa rama i osłona 
wydajność ok. 3,9 l/sek., obrotowa rama mocująca z regulacją wysokości od 2 - 20 cm, długość 
krawędzi 46 cm 
Pokrywa kratki szczelinowej Poly 400 – obciążenie ruchem kołowym – klasa A15 - plastikowa rama 
i osłona wydajność ok. 4,1 l/sek., obrotowa rama montażowa z regulacją wysokości od 8 - 25 cm, 
długość krawędzi 45 cm 

Pokrywa Poly 400 – do wypełnienia– wodoszczelna, nieprzepuszczająca zapachów – obciążenie 
ruchem kołowym – ok. 125 kN długość krawędzi 53 cm, ocynkowana, obciążenie w przypadku 
wypełnienia betonem klasy C 35/45: ok. 125 kN, obrotowa rama montażowa z regulacją wysokości 
od 8 - 25 cm 
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Szyb odwadniający KRASO®  LG 1

Pozwala zzybko i łatwo osuszyć plac budowy, z wodoszczelną na całym obwodzie, termicznie  
spawaną czterożebrową uszczelką KRASO®, z obwodowym zazębieniem kotwiącym

Zakres dostawy: Szyb odwadniający Kraso®

Inne wymiary i wykonania na zapytanie!

Typ / Artykuł Szyb odwadniający KRASO® 300/30 

Średnica wewnętrzna w cm 30

 Wysokość wewnętrzna w cm 30

 Przybliżona waga w kg 5

zapytaj o cenę
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Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Poly 400 - KG 2000 - akcesoria  
Typ / Artykuł

Pompa do studzienki odwadniającej Poly 400  
 Pompa do wody brudnej, silnik, wał wirnika i śruby wykonane ze stali nierdzewnej, przystosowane do pracy ciągłej (bez konserwacji) 

Zapytaj o cenę!

Wkład uszczelniający Poly - kompletny 

Przyłącze elastyczne, odporne na zginanie długości 0,25 m, szybkozłącze, obejmy ze stali nierdzewne

Wąż odpływowy odporny na zginanie, szybkozłącze, obejmy ze stali nierdzewnej

Pokrywa ochronna studzienki na czas etapu stanu surowego

Dodatkowe przyłącze DN110
Miejsce wykonania według wymagań klienta
Dodatkowe przyłącze DN125
Miejsce wykonania według wymagań klienta
Dodatkowe przyłącze DN160
Miejsce wykonania według wymagań klienta

Dodatkowe przyłącze
Zbiorcza studzienka odwadniająca  
KRASO® Poly 400 - KG 2000 Wąż odpływowy

Przyłącze

LG 1
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Realizacja zamówień i logistyka
Krótki czas dostawy - nawet przed Tobą na budowie!

+ Dzięki naszym dużym stanom magazynowym, większość produktów zamówionych do godziny 14  
 może opuścić nasz magazyn jeszcze tego samego dnia. 

+ Wykonania specjalne, także z reguły produkowane są w ciągu 24 godzin.

+ Wszystkie wysyłki są zabezpieczone do transportu i po ostatecznej kontroli  
 ruszają w drogę.

+ Dział realizacji zamówień kontroluje przesyłki i śledzi ich drogę do czasu dostawy  
 na budowę

Czekamy na Twoje zapytanie
+ 48 41 20 10 727

+ biuro@bwbtechnology.pl
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Materiały informacyjne KRASO®  
Dla Państwa inwestycji

+ Jeśli potrzebujecie Państwo: rysunków i schematów montażowych lub innych materiałów
 techniczno-informacyjnych możecie je otrzymać kontaktując się z naszą firmą.

+ BWB technology, tel: +48 41 20 10 727, e-mail: biuro@bwbtechnology.pl, www.bwbtechnology.pl
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Szkolenia produktowe KRASO®  
Przekazywanie kompetencji

+ O tym, który produkt należy zastosować w konkretnej sytuacji na budowie, handlowcy dowiadują się  
 w czasie regularnych szkoleń. W naszej siedzibie w Rhede w Nadrenii-Westfalii uczestnicy zdobywają  
 konieczną wiedzę o naszych produktach, poznają obszary zastosowania i mogą wymieniać się wiedzą  
 z naszymi partnerami. Jako eksperci w zakresie produktów KRASO® uczestnicy mogą kompletnie doradzać  
 w problemach z uszczelnieniami.
 Więcej pod numerem telefonu: +48 504 107 703
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Poeta i myśliciel:
Uszczelnienia myślenie w przyszłość!

+ Od ponad 40 lat zajmujemy się efektywnym uszczelnianiem obiektów budowlanych.
 Konsekwentnie myślimy o rozwiązaniach mając na uwadze innowacyjność w konstrukcji,  
 łatwość montażu i trwałe uszczelnienie.

+ Proszę zwrócić uwagę na znak „Produkt innowacyjny KRASO® ”.

Produkty KRASO®

dla budownictwa nowego i prac remontowych

+ Twój problem z uszczelnieniem jest naszą motywacją do działania: czy jest to nowy  
 projekt czy prace remontowe – nasz bogata oferta produktów i rozwiązań zawiera,  
 także odpowiednie rozwiązanie dla Państwa projektu.

+ Proszę zwrócić uwagę na znak „Nowa budowa” i „Renowacja”.
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+ Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie uszczelnień – ze stali 
nierdzewnej, tworzyw sztucznych oraz betonu

+ Nasi klienci potrafią docenić nasze wodoszczelne elementy prefabrykowane 
do konstrukcji betonowych oraz nasze rozwiązania w zakresie uszczelnień 
dla kabli i rur jako prawdziwe rozwiązania istniejących problemów. Wysokiej 
jakości materiały, inteligentna konstrukcja oraz maksymalna precyzja 
w procesie produkcyjnym wyróżniają produkty Kraso®: łatwe i szczelne, 
zbadane w laboratorium i sprawdzone na placu budowy.

+ Nasze ponad czterdziestoletnie doświadczenie w zakresie uszczelnień 
oraz zdolności produkcyjne to kolejna kluczowa kompetencja naszego 
przedsiębiorstwa. Rozwijamy rozwiązania nietypowych problemów  
z uszczelnieniem dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i zgodne 
z ich wymaganiami – od niewielkiej specjalnej wkładki uszczelniającej, aż do 
dwudziestotonowych studni betonowych!

+ Państwa problem z uszczelnieniem jest naszą motywacją! Niezależnie od 
tego, czy chodzi o nowy, czy remontowany budynek – wyzwania związane 
z uszczelnieniem różnych obiektów są różnorodne i nierzadko wymagają 
specjalnych środków. Od samego początku będziemy dla Państwa 
pomocą: od osobistej porady na miejscu, poprzez opracowanie rozwiązania 
dostosowanego do waszych potrzeb, szybkiejj produkcji z materiałów takich, 
jak stal nierdzewna, tworzywo sztuczne i beton, aż do dostawy bezpośrednio 
na plac budowy, lub montażu przez naszych specjalistów.

Rozwiązania specjalne
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Rozwiązania specjalne ze stali nierdzewnej 
Stal nierdzewna: łatwo i szczelnie
+ Wkłady uszczelniające, rury osłonowe, płyty kołnierzowe… Do naszych rozwiązaniach specjalnych ze stali 

wykorzystujemy wyłącznie stal nierdzewną klas V2A lub V4A. Możliwe są również wykonania ze stali cynkowanej 
galwanicznie.

+ Produkcja odbywa się m. in. z wykorzystaniem najnowocześniejszych maszyn tnących laserowo i strumieniem 
wodnym!

+ Wykonania specjalne ze stali nierdzewnej z reguły gotowe są do wysyłki w ciągu 24 godzin! Dostawy mogą być 
realizowane bezpośrednio na plac budowy.

+ Produkty specjalne KRASO® ze stali nierdzewnej są prawdziwym rozwiązaniem problemów zwłaszcza przy 
remontach!
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Stal nierdzewna:
Kompetencje i precyzja

Z radością odpowiemy  
na Państwa pytania
+ + 48 515 306 505

+ biuro@bwbtechnology.pl

„Dzięki naszym możliwościom produkcyjnym w zakresie 
stali nierdzewnej, jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie 
rozwiązanie dla każdego projektu – także w krótkim 
terminie – tak by jak najszybciej przeprowadzić montaż  
na budowie.”- 
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Przepust kablowy Kraso® KDS 150 – FL/ ZE/ DD – 
wykonanie specjalne
Pakiet uszczelniający 1 x 5 – odporny na wodę pod 
ciśnieniem zgodnie z normą DIN 18533 W2-E, tuleja 
rury, średnica wewn. 5 x 155 mm. Grubość ścianek: 
40 cm, obustronnie, z kołnierzem stałym/ luźnym oraz 
kołnierzem przednim FDS 150 po stronie zewnętrznej, 
do zabetonowania w celu montażu rur mediów z użyciem 
systemowych wkładów uszczelniających KDS 150 
(nie ujęte w dostawie) lub do przyłączenia akcesoriów 
KRASO®KDS 150 dla budynków z uszczelnieniem 
zewnętrznym ze stali nierdzewnej V2A, po jednej stronie 
z wodoszczelną, obwodową uszczelką podwójną Kraso® 
oraz dziesięcioma zaślepkami KRASO® KDS 150.

Wkład uszczelniający KRASO® SD150 - wykonanie 
specjalne
dla rury osłonowej KRASO® FE lub dla otworu 
rdzeniowego o średnicy 800 mm; stal nierdzewna V2A, 
uszczelka 150 mm odporne na wodę pod ciśnieniem; 
średnica zewnętrzna otworu na media: 1 x 679 mm

Płyta kołnierzowa Kraso® – wykonanie specjalne
Średnica wewnętrzna: 250 mm, do przeprowadzenia 
rur lub kabli: 0÷225 mm, z użyciem wkładu 
uszczelniającego KRASO®, dla otworu w betonie lub 
murze, płyta i tuleja rury ze stali nierdzewnej V4A, z 
uszczelką płaską z EPDM, materiałami mocującymi M12, 
długość wysuniętej zabudowy ok. 100 mm, wielkość 
płyty d = ok. 450 mm
KRASO®FE/ DF – Średnica wewn. 150 z trzema 
elementami dylatacyjnymi, średnica wewn. 150 mm, dł. 
dostarczana: ok. 180 cm
Wkład uszczelniający KRASO® typ SD60, stal 
nierdzewna V4A/ szerokość uszczelnienia 60 mm

Płyta kołnierzowa Kraso® typ KFP – wielokrotnie 
dzielona
Wielkość płyty d = ok. 1000 x 550 mm, średnica 
wewnętrzna 2 x 150 mm + 1 x 80 mm + 2 x 200 mm + 
1 x 60 mm, średnica zewnętrzna przewodów mediów: 
0÷110 mm, wkłady uszczelniające KRASO® typ SD30-T, 
dzielone - wykonanie specjalne stal nierdzewna V2A/ 
szerokość uszczelnienia 30 mm, sprawdzone przez 
Instytut Badań Materiałowych do ciśnienia 2,5 bara, dla 
rur osłonowych typu FE lub otworów rdzeniowych 80 mm, 
min. dla kabli: 1 x 7,5 mm + 1 x 8,5 mm + 2 x 9,5 mm + 2 
x 10,5 mm + 1 x 6 mm + 1 x 14,5 mm

Wkład uszczelniający KRASO® typ SD 30 - wykonanie 
specjalne
Stal nierdzewna V2A/uszczelka 30 mm, sprawdzone przez 
Instytut Badań Materiałowych do ciśnienia 2,5 bara dla 
otworów rdzeniowych 110 mm. Wkładka pojedyncza lub 
wielootworowa. Kable: 1 x maks. 42 mm; 2 x maks. 39 
mm; 1 x 39,3 mm, 1 x 38,6 mm; 2 x 38,5 mm; 1 x 39,2 
mm; 3 x 38,2 mm; 2 x 16,0 mm; 2 x 39,8 mm; 1 x 42,0 
mm; 2 x 3 x 30 mm; 1 x 39,5 mm; 1 x 38,7 mm; 1 x 38,8 
mm; 1 x 38,4 mm

Wkład uszczelniający KRASO®, ślepy - wykonanie 
specjalne
dla rur osłonowych KRASO® typ FE lub otworu 
rdzeniowego fi 940 mm, stal nierdzewna V2A, uszczelka 
30 mm, chroniąca przed wodą pod ciśnieniem, 
sprawdzone przez Instytut Badań Materiałowych do 
ciśnienia 2,5 bara.

Kołnierz zaciskowy z izolacją KRASO® typ FKF - 
wykonanie specjalne
Dla otworów prostokątnych, z obwodowym ok. 15 cm 
kołnierzem foliowym KRASO®, odpornym na oleje 
i materiały bitumiczne do uszczelnienia mediów z 
dowolnych materiałów, wymiary zewnętrzne otworu: 310 x 
305 mm, średnica zewnętrzna otworu na media: 110 mm

Łabędzia szyja KRASO® - wykonanie specjalne
Kąt 90°, do montażu na dachach płaskich, wykonanie 
ocynkowane, montaż za pomocą trzpieni, możliwość 
obrotu o 360°,  średnica nominalna: 150 mm

Rura osłonowa Kraso® typ FL/ ZA – wykonanie 
specjalne
Średnica wewnętrzna: 2 x 200 mm + 8 x 150 mm. 
Długość elementu podniesionego: ok. 80 mm
ze specjalną powłoką, do montażu rur lub kabli w 
zakresie 0÷175 mm oraz 0÷125 mm za pomocą 
wkładu uszczelniającego KRASO®; rura osłonowa 
ze stali nierdzewnej V2A do mocowania za pomocą 
trzpieni (wkręty, nakrętki oraz podkładki M20) z 
wykonaniem z kołnierzem stałym/ luźnym dla budynków 
z uszczelnieniem zewnętrznym przeciw wodzie pod 
ciśnieniem wg normy DIN 18533 W2-E.



126

r
o

z
w

ią
z

a
n

ia s
p

e
c

ja
l

n
e

Kraso®  Katalog 10 | 2021

Produkty KRASO® wykonane na zamówienie z tworzywa 
sztucznego  
Trwałe i lekkie
+ Niezależnie, czy odpływ, czy przepust podłogowy lub ścienny, studzienka zbiorcza czy szacht rewizyjny –
 wykonania specjalne KRASO® produkowane są z komponentów wysokiej jakości np. rury KG
 z pełnościennego i odpornego na uderzenia materiału.

+ Czy nowe budownictwo czy prace remontowe – wykonania specjalne z tworzywa sztucznego posiadają  
wiele zalet w porównaniu z innymi rozwiązaniami – np. niewielka waga i łatwy montaż.

+ Czy nowe budownictwo czy prace remontowe – wykonania specjalne z tworzywa sztucznego posiadają  
wiele zalet w porównaniu z innymi rozwiązaniami – np. niewielka waga i łatwy montaż.
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Tworzywo sztuczne: 
Know-how i jakość!

Czekamy na Twoje zapytanie
+ 48 41 20 10 727

+   biuro@bwbtechnology.pl

„Plastik to niezwykle wszechstronny materiał na placu 
budowy. Dlatego oferujemy indywidualne rozwiązania do 
nowej budowy i prac remontowych – produkowane  
i dostarczane w krótkim terminie.”  
Carsten Demming, Główny technolog 
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System przyłączy do budynków KRASO® KDS 150 1x6 - 
wykonanie specjalne
do wprowadzenia przewodów mediów takich, jak 
woda, prąd elektryczny, instalacje teletechniczne itd. 
do budynków niepodpiwniczonych, z wodoszczelnym, 
obwodową uszczelką czterożebrową KRASO®, powleczone 
tkaniną na kołnierzu szpachlowym

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Typ Q - 
wykonanie specjalne
z kołnierzem stałym obwodowym o rozm. 15 cm oraz 
wodoszczelnym, czteroczęściowym uszczelnieniem 
KRASO® na kołnierzu stałym, z żebrowaniem 
wzmacniającym oraz kotwą betonową i 35 
wodoszczelnymi gniazdami rur KG
wymiary wewnętrzne: ok. 145 x 170 x 135 cm
Waga: ok. 290 kg

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® Typ Q - 
wykonanie specjalne
z kołnierzem stałym obwodowym o rozm. 15 cm oraz 
obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® na 
kołnierzu stałym, z żebrowaniem wzmacniającym oraz 
kotwą betonową i 35 wodoszczelnymi gniazdami rur KG
wymiary wewnętrzne: ok. 145 x 170 x 135 cm
Waga: ok. 290 kg

Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego KRASO®, typ 
KFP 150, wielokrotna 2 x 4
8 x 160 mm, z naspawaną końcówką KG 2000 do 
podłączenia łącznika węża (zabudowa do wysokości 10 
cm), sprawdzone przez Instytut Badań Materiałowych 
do ciśnienia 3 barów, płyta ze specjalnego, wysoce 
wytrzymałego tworzywa sztucznego o grubości 60 
mm, z uszczelką płaską EPDM, materiałem klejąco-
uszczelniającym KRASO® oraz klejem PU 50 otwór ścienny 
z listwą trójkątną: 930 x 550 wymiary zewn. płyty ok. 1090 
x 710 mm

Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego KRASO®, 
typ KFP, wieloczęściowa, z kołnierzem foliowym – 
wykonanie specjalne
do przeprowadzania kabli z mediami za pomocą 
wkładu uszczelniającego KRASO®, dla otworów w 
betonie lub murze, płyta ze specjalnego, wysoce 
wytrzymałego tworzywa sztucznego o grubości 60 mm, 
z uszczelką płaską EPDM, materiałami mocującymi oraz 
uszczelniającymi oraz klejem PU 50, 1 x 250 mm, 2 x 215 mm
Wkłady uszczelniające KRASO®SD40-T, wykonanie 
specjalne. Stal nierdzewna V2A / szer. uszczelka 40 mm
sprawdzone przez Instytut Badań Materiałowych do 
ciśnienia 3 barów, dla płyt kołnierzowych z tworzywa 
sztucznego: 249 mm, otwory na media: 203 mm, dla płyt 
214 mm, otwory na media:166 mm

System przyłączy do budynków KRASO® KDS 150 2x3 - 
wykonanie specjalne
obwodową uszczelką czterożebową KRASO®, dobraną 
nakładką na puste rury 20 cm, systemem pustych rur 
90°, konstrukcją wsporczą oraz dwunastoma zaślepkami 
KRASO® KDS 150

Przepust kablowy KRASO® KDS 150 z kołnierzem 
szpachlowym w formie uszczelnienia podwójnego
1 x 8, 2 x 6, z podkładka dystansowa KRASO® 40 mm dla 
podwójnego uszczelnienia KDS 150 w celu powiększenia 
rozstawu osi z 210 na 250 mm, chropowaty kołnierz 
szpachlowy, z zaślepkami KDS

Multisystem KRASO® typ FE 2x11 - wykonanie 
specjalne

Wielkość płyty ok. 1495 x 590 mm, z dwudziestoma 
dwiema rurami osłonowymi, średnica wewn. 80 mm, 
obwodową uszczelką czterożebrową KRASO® na 
płycie oraz z obwodowym kołnierzem szpachlowym, 
chropowatym; grubość ścian ok. 560 mm

System przyłączy do budynków KRASO® KDS 150 - 
wykonanie specjalne
promień wygięcia ok. 200 cm, dla bezpiecznego 
podłączenia mediów takich, jak woda, prąd elektryczny, 
instalacje teletechniczne itd. w strefie niepodpiwniczonej; 
z konstrukcją wsporczą, nakładką na rury próżne 20 cm 
oraz wodoszczelnym, obwodową uszczelką czterożebrową 
KRASO® i dwiema zaślepkami KRASO® KDS
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Rozwiązania specjalne z betonu 
Prefabrykaty betonowe to oszczędność czasu i pieniędzy

+ Studzienki odwadniające, kanały kablowe, dna szybów wind – z betonu wodoszczelnego, wykonane dokładnie 
zgodnie z Państwa wymaganiami! Wszystkie wymiary (szerokość, długość, wysokość, grubość ścianek) możemy 
dopasować do wymagań klienta.

+ Elementy wbudowane – przebicia rur, rury osłonowe czy zbrojenia kotwiące - dokładnie zgodnie z podanymi 
wymiarami.

+ Produkcja studzienek betonowych do masy łącznej 20 t niezależnie od warunków pogodowych – istnieje jednak 
możliwość realizacji studzienek odwadniających oraz elementów szybów windowych o znacznie większej masie.

+ Oszczędność czasu, pracy, pieniędzy i dodatkowego zarządzania wodą! Chętnie udzielimy Państwu 
indywidualnej porady!

 

Beton:
Elastyczność możliwości produkcyjnych

Z radością odpowiemy  
na Państwa pytania
+ + 48 515 306 505

+ biuro@bwbtechnology.pl

„ Możemy produkować prefabrykaty betonowe niezależnie 
od pogody i pory roku, dokładnie zgodnie z wymaganiami 
klienta. W ten sposób oczywiście dużo łatwiej jest 
zaplanować odpowiednie rozwiązanie w projekcie 
budowlanym – na czas, a także pod względem kosztów.“

N
OWA BUDOW

LA

M
ODERNIZACJA
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Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - betonowa 
- wykonanie specjalne
Wymiary wewnętrzne ok. 100 x 100 x 80 cm,  
z wodoszczelnego betonu, o płytach ściennych i dennych 
o grubości 12 cm zbrojonych włóknem stalowym, 
odlew monolityczny. Zbrojenie połączeniowe ok. 8/15, 
dwurzędowe, obwodowy pas taśmy uszczelniającej do 
przerw roboczych KRASO®Duo-Fix 150 ‘plus’, sprawdzonej 
przez Instytut Badań Materiałowych, cztery kotwy 
transportowe M20, przyłącza: 8 x DN 110, 2 x DN 250, 2 
x ID/ FE 200, waga: ok. 1,5 t

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - 
betonowa - wykonanie specjalne
Wymiary wewnętrzne ok. 104 x 104 x 192 cm,  
o płytach ściennych i dennych o grubości 20 cm (20 
kg/ m3) zbrojonych włóknem stalowym. Zbrojenie 
połączeniowe ok. 8/15, dwurzędowe, obwodowy pas 
taśmy uszczelniającej do przerw roboczych KRASO® 

Duo-Fix 150 ‘plus’, sprawdzonej przez Instytut Badań 
Materiałowych, z rurą PE DN 124, z obwodową, 
czterożebrową uszczelką wodoodporną KRASO®, 
nadmiar obustronnie ok. 15 cm, cztery kotwy 
transportowe Rd20, waga: ok. 5,94 t

Szacht windowy i kablowy KRASO® – wykonanie 
specjalne
Wymiary wewnętrzne ok. 140 x 140 x 110 cm,  
z wbudowaniem ram kątowych, z wodoszczelnego 
betonu, o płytach ściennych i dennych o grubości 20 cm 
(20 kg/m3) zbrojonych włóknem stalowym, bez zbrojenia 
połączeniowego i pasa taśmy uszczelniającej, dziesięć 
przejść kablowych KRASO® KDS 150 z jednej strony, 
zgodnie ze szkicem; cztery kotwy transportowe Rd20, 
waga ok. 5 t

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - betonowa - 
wykonanie specjalne
Wymiary wewnętrzne ok. 250 x 150 x 120 cm, trzy 
przejścia kablowe KRASO® KDS 150 jednostronnie, pakiet 
1 x 3, rury zasilające KRASO® typ FE ID 200, po jednej 
stronie, z naspawaną mufą, z wodoszczelnego betonu, 
o płytach ściennych i dennych o grubości 20 cm (20 
kg/m3) zbrojonych włóknem stalowym. Zbrojenie 
połączeniowe ok. 8/15, dwurzędowe, obwodowy pas 
taśmy uszczelniającej do przerw roboczych KRASO®Duo-
Fix 150 ‘plus’, sprawdzonej przez Instytut Badań 
Materiałowych, cztery kotwy transportowe Rd30, waga 
ok. 7,8 t

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - betonowa 
- wykonanie specjalne
Wymiary wewnętrzne ok. 200 x 270 x 150 cm, wymiary 
zewnętrzne ok. 250 x 320 x 175 cm, dwie rury osłonowe 
KRASO® typ FE ID 200, z wodoszczelnego betonu, o 
płytach ściennych i dennych o grubości 25 cm (20 kg/m3) 
zbrojonych włóknem stalowym. Zbrojenie połączeniowe 
ok. 8/15, dwurzędowe, obwodowy pas taśmy 
uszczelniającej do przerw roboczych KRASO® Duo-Fix 150 
‘plus’, sprawdzonej przez Instytut Badań Materiałowych, 
cztery kotwy transportowe Rd30, waga ok. 15,30 t, z 
dodatkowym zbrojeniem zgodnie z projektem konstrukcji 
wsporczej

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - betonowa 
- wykonanie specjalne
Wymiary wewnętrzne ok. 100 x 70 x 80 cm,  
z wodoszczelnego  betonu, o płytach ściennych i dennych 
o grubości 20 cm zbrojonych włóknem stalowym. 
Zbrojenie przyłączy ok. 8/15, dwurzędowe, obwodowy 
pas taśmy uszczelniającej do przerw roboczych KRASO® 
Duo-Fix 150 ‘plus’, sprawdzonej przez Instytut Badań 
Materiałowych, cztery kotwy transportowe M20, przyłącza: 
6 x DN 125, waga: ok. 2,4 t

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - betonowa 
- wykonanie specjalne
Wymiary wewnętrzne ok. 100 x 100 x 80 cm,  
z wodoszczelnego betonu, o płytach ściennych i dennych  
o grubości 12 cm zbrojonych włóknem stalowym, 
przyłącza: 2 x DN 200, 4 x DN 110, 1 x DN 110, waga: 
ok. 1,5 t

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - 
betonowa - wykonanie specjalne
Wymiary wewnętrzne ok. 100 x 750 x 140 cm,  
z wodoszczelnego betonu, o płytach ściennych  
i dennych o grubości 20 cm zbrojonych włóknem 
stalowym, z jednym przyłączem DN 110, bez zbrojenia 
połączeniowego i pasa taśmy uszczelniającej; waga: 
ok. 17,5 t

Zbiorcza studzienka odwadniająca KRASO® - betonowa 
- wykonanie specjalne
Wymiary wewnętrzne ok. 140 x 70 x 65 cm, o płytach 
ściennych i dennych o grubości 20 cm (20 kg/m3) 
zbrojonych włóknem stalowym. Zbrojenie połączeniowe 
ok. 8/15, dwurzędowe, obwodowy pas taśmy 
uszczelniającej do przerw roboczych KRASO® Duo-Fix 150 
‘plus’, sprawdzonej przez Instytut Badań Materiałowych, 
cztery kotwy transportowe Rd16, przyłącza: 2 x DN 500, 
ze spadkiem w kierunku mufy, ciężar łączny: ok. 2,6 
t; pokrywa KRASO®– wykonanie specjalne – wymiary 
ok. 180 x 110 cm, z betonu wodoszczelnego (20 kg/
m3), wycięcie: 1 x średn. wewn. 600, z uszczelką EPDM 
i czterema kotwami transportowymi Rd16, waga: ok. 1,0 t.
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Szanowni Państwo,
Firma BWB technology jest autoryzowanym przedstawicielem firmy KRASO®.
Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa oraz obsługi  
branży budowlanej, zarówno w zakresie współpracy z projektantami jak również  
z firmami wykonawczymi.
Dostarczając Państwu nasze produkty, stawiamy sobie za główny cel jakość,  
trwałość i niezawodność stosowanych wyrobów oraz rozwiązań.
Oprócz przedstawionych w tym katalogu wodoszczelnych przejść instalacyjnych,  
w naszej ofercie znajdziecie państwo również inne produkty i rozwiązania, które pomogą 
Państwu w zabezpieczeniu swojej inwestycji przed wodą.

BWB technology 
Chętnie Państwu pomożemy !

Dział techniczny

Grzegorz Muszyński
tel: +48 41 20 10 727
mobile: +48 504 107 703
g.muszynski@bwbtechnology.pl

Zapewniamy miłą i profesjonalną obsługę! 
 

Zapraszamy do współpracy

Dział handlowy

Grzegorz Szmit
tel: +48 41 20 10 727
mobile: +48 515 306 505
g.szmit@bwbtechnology.pl

Dział realizacji zamówień

Paweł Sobczyński
tel: +48 41 20 10 727
mobile: +48 505 867 145
p.sobczynski@bwbtechnology.pl
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BWB T555555555

ul. Piłsudskiego 130

26-200 Końskie

woj. świętokrzyskie

tel: +48 41 20 10 727

fax: +48 41 20 10 729

ttel: +48 504 107 703

tel: +48 515 306 505

5555555 5555555555555555555555

55555555555555555555

JE TEŚMY WYŁĄCZNYM DY T YBUT  EM
P  DU TÓW      ® W P L CE

biuro@bwbtechnology.pl
www.bwbtechnology.pl

T: +48 41 20 10 727
F: +48 41 20 10 729

BWB technology
ul. Piłsudskiego 130
26-200 Końskie

WYP  DU  W NE W NIEMCZECH
 T   W NE N  C ŁYM ŚWIECIE!

.     5555     555 projektujemy, produkujemy i sprzedajemy nasze produkty i rozwiązania 

  uszczelniające z naszej siedziby w Rhede / Nadrenia Północna-Westfalia.

.  Jesteśmy  55  55  555  z ponad stu pracownikami zaangażowanych w tworzenie 

  coraz to lepszej marki produktów      ®!

.  Z naszymi partnerami handlowymi jesteśmy obecni w wielu krajach na całym świecie!

.  Dostarczamy produkt już do następujących krajów:

· AUSTRALIA

· BELGIA

· BOŚNIA

· BUŁGARIA

· BIAŁORUŚ

· CYPR

· · DANIA

· NIEMCY

· ESTONIA

· FINLANDIA

· FRANCJA

· GRECJA

· WIELKA BRYTANIA

· IRLANDIA

· ISLANDIA

· WŁOCHY

· KANADA

· CHORWACJA

· · LUKSEMBURG

· MADAGASKAR

· HOLANDIA

· NORWEGIA

· AUSTRIA

· P L   

· RUMUNIA

· ROSJA

· SZWAJCARIA

· SZWECJA

· SŁOWACJA

· SŁOWENIA

· HISZ· HISZPANIA

· REPUBLIKA CZESKA

· UKRAINA

· WĘGRY

· USA

· WIETNAM
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WODOSZCZELNE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE
ROZWIĄZANIA USZCZELNIAJĄCE DLA KABLI I RUR

... od ponad 40 lat

WODOSZCZELNE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE
ROZWIĄZANIA USZCZELNIAJĄCE DLA KABLI I RUR

KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
info@kraso.de | KRASO.de


