
Efektyvumui ir 

tvarumui visada 

yra vietos. Drenažo sistemos

parkline

   Klasė C250

Idealus stabilumas
Šoninės tvirtinimo išėmos 
sustiprina elemento sukibimą su 
betonu ir užtikrina stabilumą.

Ištobulinta latakų jungtis
-  sandarinama jungtis yra lengvai prieinama

ir patikrinama
-  Atitinka standarto EN 1433 keliamus reikalavimus
-  Kad jungtis būtų sandari, sandariklis turi būti

užteptas ir apatinėje jungties pusėje.

Novatoriškas jungties elementas 
-  Suteikia įvairias latakų jungties galimybes 

(L, T, ar X forma)
-  Pagaminta iš FILCOTEN®, labai stabilūs elementai
-  Šiuolaikiška konstrukcija užtikrina efektyvų

vandens nuvedimą

Tvirtas ryšys
 FILCOTEN®  išsiplėtimo koeficientas yra 
toks pats kaip betono, todėl ši medžiaga 
idealiai tinka norint užtikrinti ilgaamžį ir 
tvirtą ryšį su betoninėmis grindimis.

parkline

Paprasta išvalyti ir prižiūrėti
•  Nėra papildomų grotelių
 •  Paprasta patikrinti užsiteršimą be papildomo grotelių nuėmimo
• Lygius išilginius kanalėlius paprasta išvalyti

 Valymo šukos  Plovimas aukštu slėgiu  Valymo įrenginiai

Vandens nuvedimo sistemos garažuose ir parkinguose yra būtinos, čia joms 
keliami ypatingi reikalavimai ir dažnai standartinė stačiakampė sistema tokioje 
vietoje netinka. FILCOTEN® parkline kitokia sistema, ji parodo, kad HPC (High 
Performance Concrete - aukštos kokybės betonas)  ypatingos struktūros, 
moderni mineralinė medžiaga  yra teisingas sprendimas, betkokiam iššūkiui. 

Geriausios vandens nuvedimo savybės 
maksimaliu efektyvumu.
Tai ne tik geriausias vandens nuvedimas, parkline sistema taip pat siūlo ir eilę 
savybių visiškai naujoms galimybėmis sistemos efektyvumui padidinti tiek mon-
tuojant sistemą, tiek kasdieniniame naudojime.

Daugiau galimybių

nei vandens nuvedimas.
nei betkur – ir daugiau

Drenažo dangtelis
- Pagamintas iš nerūdijančio plieno 
-  Paprasta nuimti - sistemos valymui 
-  Atlieka dangtelio - tiltelio funkciją

Šukų profi lis
-  Tinka neįgaliųjų vežimėliams
-  Tarpų plotis 12,5 mm arba 18 mm, atitinka 

standarto EN 1433 keliamus reikalavimus
-  Praktiškai jokio aukščių skirtumo su

važiuojamaja danga

Montavimo 
aukštis / Plotis
Galimi trys variantai:
H=35 mm / B=150 mm 
H=50 mm / B=150 mm
H=50 mm / B=300 mm

Jūsų partneris BG-Graspointner drenažo sistemoms
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Kingsbud
Verkių 25C-1

Vilnius LT-08223
Lietuva

Tel: +370 602 84698
El.paštas: rk@filcoten.lt

Drenažas
Ø 100

Labai tyli sistema
-  Automobiliui pervažiavus net pati

jungties ir monolitinio elemento 
konstrukcija slopina triukšmą 

-  jokių skundų iš gyventojų dėl
metalinių grotelių barškėjimo 

BG-Graspointner GmbH & Co KG
Gessenschwandt 39

4882 Oberwang 
AUSTRIA

 
Tel.: +43 6233/89 00-0

Fax: +43 6233/89 00-303

E-Mail: offi ce@graspointner.at
Web: www.graspointner.at

Sustainable innovation.

Sustainable innovation.

Optimali latako 
konstrukcija drenažui 

Vanduo latakėliais yra nuveda-
mas į latako viduryje esantį 
drenažo vamzdį.



3 mm 3 mm
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 Tvarus visais atžvilgiais, 
 stiprus iki paskutiniojo plaušo –   
 arba tiesiog FILCOTEN®. 

Sertifi kuota – aplinkos 
neteršiantis produktas.  
•  atitinka griežtus Rosenheim Statybos 

biologijos instituto (IBR)reikalavimus

•   tausoja sveikatą ir aplinką 

•  užtikrintas biologinis saugumas, patikrin-
ta - produktuose nėra biocidų, tirpiklių, 
lakiųjų organinių junginių, sunkiųjų 
metalų ir radioktyvumo 

Montavimo nuorodas galite rasti : www.bg-company.com

 Paprastas ir labai tvirtas montavimas. 
 • Montuoti galima pasinaudojant montavimo atramomis 

 •  Latakai sumontuojami ant atramų ir po to 
pilnai įbetonuojami  

 •  Tvirtinimas varžtais užtikrina greitą ir paprastą  monta-
vimą, o taip pat ir stabilią sistemą. 

 • Montavimui užtenka paprastų įrankių  

 • Greitas ir kaštus taupantis montavimas  

 •  Laikinas latako dangtis apsaugo lataką  
liejant betonines grindis  

 Idealus sprendimas renovacijai. 
 •  Dėka plokščios konstrukcijos gali būti montuojama 

nepriklausomai nuo prieš tai panaudoto drenažo sprendimo. 

 •   Lengva montuoti esančiuose tarpuose  

Energiją tausojančios, mineralinės, 
perdirbamos žaliavos.
FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)  - tai 100% perdirbama 
mineralinė žaliava, kurios sudėtyje nėra dervų ir tirpiklių. Gamybos procese 
mes naudojame aplinkai draugiškus energijos šaltinius, atsisakydami 
iškastinio kuro. 

Aplinką tausojantis gamybos procesas.
Aplinkos apsaugai daug dėmesio skiriame ir gamybos procese - tai žaliavų 
pasirinkimas ir bereikalingų atliekų vengimas. Atitinkamai, mes įdiegėme 
aplinkosaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standartą.

Išskirtinėmis savybėmis pasižyminti medžiaga.
•  FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)

•  Mineralinė medžiaga cementiniu pagrindu ir sustiprinta plaušu 
pasižymi itin dideliu atsparumu lenkimui

•  iki 70% lengvesnė už įprastinius betoninius latakus 

•  Atspari temperatūros pokyčiams, šalčiui, ultravioletiniams spinduliams 

• Atspari rūdijimui, alyvai ir benzinui 

•   Temperatūrinis plėtimosi koeficientas toks pat kaip mineralinės aplinkos.

•  Ilgalaikis vizualinis patrauklumas

 Tvarumas ir novatoriškumas yra pagrindiniai mūsų įmonės kultūros 
 elementai. Tai atsispindi tiek mūsų naudojamose žaliavose, 
 tiek gamybos procesuose.  
 Rezultatas - pažangiausia technologija suderinta su gamta. 
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 Montavimo pavyzdys: danga - asfaltas  Montavimo pavyzdys: danga - betonas 
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FILCOTEN
®

parkline  Montavimo pavyzdžiai

Bendra informacija

Pateiktos montavimo nuorodos ir montavimo pavyzdžiai yra skirti 
įprastinėms sąlygoms. Apkrovos klasė ir montavimo vieta turi būti 
parinkta atsižvelgiant į normų EN1433 keliamus reikalavimus. Ben-
dri statybos reikalavimai bei nuorodos turi būti įvertintos montavi-
mo metu.  Prašome kreiptis į FILCOTEN atstovus dėl papildomos 
informacijos ar esant specialioms montavimo sąlygoms.

 A   FILCOTEN® parkline
montavimo nuorodos esant asfalto arba plytelių dangai

 B   FILCOTEN® 
parkline

montavimo nuorodos esant betoninei dangai

 1) A  FILCOTEN® parkline latako klojimas panaudojant bitumi-
nę hidroizoliaciją ant bent 2cm storio betoninio pagrindo pagal 
Austrijos statybų standartą B4710-1 arba ant mikro-smulkios 
tekstūros betono pagal standartą RVS 08.18.01, arba ant plastiško 
skiedinio. Priklausomai nuo konstruktyvo reikalavimų gali būti 
reikalinga įrengti betoninius šoninio palaikymo pleištus. 
Detaliau žiūr. elemento pjūvį.

 1) B  FILCOTEN® parkline latako montavimas ant deformacinės 
siūlės konstruktyve – atliekamas pagal grindų montavimo sistemas. 
Parkline latakai montuojami pasirinktoje vietoje ant natūraliai 
drėgno betono ir po to latakas apibetonuojamas – detaliau žiūr.
elemento pjūvį.

 2) A+B  Pradėkite latakų montavimą nuo nutekėjimo elemento.

 3) A+B  Latakų jungtys gali būti sandarinamos arba klijuojamos 
atitinkamais sandarikliais - medžiagų aprašymus ir kiekių paskaičia-
vimą galite surasti BG Sealing system tinklapyje. 
(www.bg-company.com/sealing_system)

 4) A  Sandarindami konstrukciją su grindų danga (asfaltas, trinkelės) 
užtikrinkite, kad latakų elementai nebūtų pažeidžiami. 

 5) A  Jeigu reikalinga įvertinti atsirandančias horizontalias jėgas 
(pvz. plytelių danga, esant nuolydžiui, ir pan.) pakankamo pločio 
išsiplėtimo siūlė turi būti sumontuota važiuojamos dalies ir latako 
jungties vietoje, 30 - 200cm atstumu nuo latako.

 6) A   Jeigu reikalinga įvertinti kirpimo jėgas, plytelių danga turi 
būti sutvirtinta taip, kad neatsirastų trinties jėgos tarp elementų. 
Tai galima užtikrtinti montuojant tris eiles grindinio plytelių ant 
betono. Sandūros turi būti užpildytos mineraliniais užpildais. Kirpi-
mo jėgos veikiančios šaligatvio dangą neturi tiesiogiai veikti latako 
sienelių. (kaip pvz. temperatūrinis išsiplėtimas, laužimo jėgos, ir pan.)

 7 ) A   Visi gretimi viršutiniai dangos sluoksniai turi būti 3-5 mm 
aukščiau nei latakas, kad išvengti mechaninių pažeidimų (pvz. snie-
go valymas) ir užtikrinti vandens nutekėjimą į lataką.

 7 ) B  Visų gretimų viršutinių dangos sluoksnių paviršiai turi būti 
suformuoti su nuolydžiu į lataką, kad užtikrinti vandens nutekėjimą.

 8) A+B  Vietas, kur gali atsirasti cheminių junginių (pvz. tirpikliai su 
chemijos priedais, rūgštys, šarmai ir pan.) rekomenduojame dažniau 
pravalyti, pašalinti užsiteršimus latako kanalėliuose ir praplauti juos 
švariu vandeniu. 

BG-Energijos šaltiniai:

Pagal 2016

 Montavimo komplektas, NW 150,  
 H = 35 mm, iš cinkuoto plieno 

 Montavimo komplektas NW 150 ir NW 300, 
 H = 50 mm, iš cinkuoto plieno 

 80,06 % Hidroenergija

 9,57 % kietoji arba skystoji biomasė

 8,48 % Vėjo energija

 1,89 % kita ekologinės kilmės energija

 100 % Tvarios energijos pėdsakas.

Prod. kod. Priedai Medžiaga Svoris Vnt./Pal
12515380 Sankirtos-kampo elementas su dangteliu, 174/154/50 mm, H = 50 mm nerūd.pl. V2A 1,12 kg
12515381 Drenažo dangtelis nerūd.pl. V2A 0,05 kg
12515382 Pradžios/pabaigos plokštelė nerūd.pl. V2A 0,04 kg
19010902 Montavimo komplektas - Poreikis: Latakų kiekis + 1 cink.pl. 0,62 kg 50
12515291 Montažinis dangtis, 1000/150/14 mm cink.pl. 1,50 kg
12515390 Valymo įrankis (be koto) nerūd.pl. V2A 0,25 kg

Prod. kod. Latakas Nuolydis Svoris Vnt./Pal
12515000 FILCOTEN parkline 150, H = 50 mm, SW = 18 mm 0,0 % 12,1 kg 60
12515070 FILCOTEN parkline 151, H = 50 mm, SW = 18 mm, su drenažu 0,0 % 11,8 kg 60

FILCOTEN® parkline, Plotis 150 – Aukštis 50 mm 
Pagaminta iš FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) klasė C, Našumas: 2,25 l/m

Prod. kod. Priedai Medžiaga Svoris Vnt./Pal
12515084 Sankirtos/kampo elementas, 153/153/35 mm, H=35 mm, SW=12,5 mm FILCOTEN  1,34 kg
12515383 Drenažo dangtelis Nerūd.pl. V2A 0,06 kg
12515385 Pradžios/pabaigos plokštelė Nerūd.pl. V2A 0,02 kg
12515296 Montavimo komplektas - Poreikis: Latakų kiekis + 1 cink.pl. 0,64 kg 30
12515291 Montažinis dangtis, 1000/150/14 mm cink.pl. 1,50 kg
12515392 Valymo įrankis (be koto) Nerūd.pl V2A 0,25 kg

Prod. kod. Latakas Nuolydis Svoris Vnt./Pal
12515005 FILCOTEN parkline 150, H = 35 mm, SW = 12,5 mm 0,0 % 9,2 kg 80
12515075 FILCOTEN parkline 151, H = 35 mm, SW = 12,5 mm, su drenažu 0,0 % 8,9 kg 80

FILCOTEN® parkline, Plotis 150 – aukštis 35 mm 
Pagaminta iš FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)  Klasė C, Našumas: 1,1 l/m

Prod. kod. Priedai Medžiaga Svoris Vnt/Pal
12530080 Sankirtos-kampo elementas, 305/305/50 mm, H = 50 mm, SW =18 mm FILCOTEN 7,60 kg
12515381 Drenažo dangtelis Nerūd.pl V2A 0,05 kg
12530386 Pradžios/pabaigos plokštelė Nerūd.pl. V2A 0,09 kg
19030902 Montavimo komplektas - Poreikis: Latakų kiekis + 1 cink.pl. 1,07 kg 20
12530291 Montažinis dangtis, 1000/300/20 mm cink.pl. 2,80 kg
12530390 Valymo įrankis (be koto) Nerūd.pl. V2A 0,50 kg

Prod. kod. Latakas Nuolydis Svoris Vnt/Pal
12530000 FILCOTEN parkline 300, H = 50 mm, SW = 18 mm 0,0 % 25,3 kg 30
12530070 FILCOTEN parkline 301, H = 50 mm, SW = 18 mm, su drenažu 0,0 % 25,0 kg 30

FILCOTEN® parkline, Plotis 300 – Aukštis 50 mm 
Pagaminta iš FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) Klasė C, Našumas: 4,5 l/m

Techninė dokumentacija: www.bg-company.com/parkline_150_50

Techninė informacija: www.bg-company.com/parkline_300_50

Technnė informacija: www.bg-company.com/parkline_150_35

Kelio danga

Nusklembimas

Epoksidinis skiedinys

Hidroizoliacija su 
kanalo anga

epoksidinio skiedinio 
užpildas

Armuoto betono 
sluoksnis

Vamzdis su 
jungiamuoju flanšuSustainable innovation.

Danga

Hidroizoliacija

Mikro-smulkios 
tekstūros betonas

Mikro-smulkios tekstūros 
betonas arba skiedinys

Armuoto betono 
sluoksnis

Vamzdis su 
tvirtinimo žiedu


