
oöverträffad  styrka • resistent mot korrosion • galvaniserat, gjutjärn, rostfritt

Linjeavvattning

Linjeavvattning klass D-E för tung trafik Profi-system
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• Nominell bredd 100mm
• Total bredd 134mm
• kan levereras med eller  utan 0,5%
inbyggt fall
• kan levereras med trappfall

 Avvattningsränna PROFI NW 150
• Nominell bredd 150mm
• Total bredd 192mm
• kan levereras med trappfall

Avvattningsränna PROFI NW 200 7

• Nominell diameter 200mm
• Total bredd 240mm
• kan levereras med trappfall

Avvattningsränna PROFI NW 300 8

• Nominell diameter 300mm
• Total bredd 360mm
• kan leveras med trappfall

LINJEAVVATTNING PROFI
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Fördelarna i sammanfattning
• låg vikt för enkel gör-det-själv montering

• för både bostads- och företagsområden

• motståndskraftigt mot frost och vägsalt

• tillförlitlig användning

• självrengörande genom speciell formgivning

• trafiksäker, stabil förankring

Produktbeskrivning
Wipotons avvattningsrännor PROFI av polymerbetong har 
många fördelar avseende material och formgivning och 
väger upp t i l l  mel lan 70-80% mindre än jämförbara 
betongrännor. 

Avvattningsrännorna lämpar sig med fördel för t.ex. gångvägar, 
parkeringsplatser, vägrensavvattning, ytor med hög 
körbelastning (trafikytor inom industriområden) då de avvattnar 
dessa snabbt och tillförlitligt. 

Stora vattenmängder är inget problem för Wipotons 
avvattningsrännor PROFI - med Wipoton är du på den säkra 
sidan.



Användningsmöjligheter
Avvattningsränna PROFI
Kan användas i trädgårdar och landskapsbyggen. I 
stadsmiljöer, och bostadsområden såväl som för dränering av 
industriområden. 

Tätlock 2-vägslåsning varje meter. 

Belsastningsbar upp till E600. 
Uppfyller alla krav enligt EN1433.

Egenskaper
Enkel installation
Låg egenvikt av baselementen och enkelt 
handhavande underlättar för hantverkare och ger en 
säker och lätt installation. 

Kemisk resistens
Hög resistens mot kemikalier gör denna ränna 
lämplig för krävande miljöer inom kemisk industri.

Hög brottsäkerhet 
Belastningsklass A-E 
(Klass E kan belastas upp till 60 ton)

Frost- och tösaltresistent
Polymerbetong är vattenavvisande på grund av sin 
sammansättning med konstharts. Därigenom uppnås 
en hög grad av resistens mot frost och tösalt. 

54
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LINJEAVVATTNING PROFI
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Avvattningsränna PROFI NW 100
finns med inbyggt fall eller spegelfall, rännelement av 
polymerbetong med kantförstärkt sarg (4mm)

Gjutjärnsgaller med trafiksäker infästning, finns att få i 
vätsketätt utförande. 

Längd 500 mm
Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt

148 mm 135 mm 8,8 kg
198 mm 135 mm 8,8 kg
248 mm 135 mm 13,0 kg
295 mm 135 mm 17,0 kg

Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt
148 mm 135 mm 17,9 kg
198 mm 135 mm 20,7 kg
248 mm 135 mm 23,2 kg
295 mm 135 mm 28,1 kg

Längd 1000 mm (trappfall)

Längd 500 mm
Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt

158 mm 135 mm 12,2 kg
193 mm 135 mm 16,2 kg
295 mm 135 mm 17,0 kg

Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt
158 mm 135 mm 16,5 kg
193 mm 135 mm 16,5 kg
243 mm 135 mm 23,2 kg
295 mm 135 mm 28,1 kg

Längd 1000 mm (med sarg av rostfritt eller galvaniserat) 

Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt
148-153 mm 135 mm 18,5 kg
153-158 mm 135 mm 18,7 kg
158-163 mm 135 mm 18,9 kg
163-168 mm 135 mm 19,9 kg
168-173 mm 135 mm 20,2 kg
173-178 mm 135 mm 19,9 kg
178-183 mm 135 mm 19,6 kg
183-188 mm 135 mm 20,5 kg
188-193 mm 135 mm 21,0 kg
193-198 mm 135 mm 21,6 kg

Längd 1000 mm (avvattning)

LINJEAVVATTNING PROFI - Klass E

Rännelement av polymerbetong med kantförstårkt sarg av 
galvaniserat stål (4mm)

Rännelement av polymerbetong med kantförstärkt sarg av 
galvaniserat stål (4mm) 

Avvattningsränna PROFI NW 150
med trappfall, rännelement av polymerbetong med 
kantförstärkt sarg (4 mm) 

Sarg finns att få i gjutjärn, rostfritt eller galvaniserat.

Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt
170 mm 192 mm 16,1 kg
220 mm 192 mm 18,6 kg
270 mm 192 mm 22,1 kg

Längd 1000 mm (trappfall)

Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt
220-225 mm 192 mm 18,6 kg
225-230 mm 192 mm 18,9 kg
230-235 mm 192 mm 19,3 kg
235-240 mm 192 mm 19,6 kg
240-245 mm 192 mm 19,9 kg
245-250 mm 192 mm 20,3 kg
250-255 mm 192 mm 20,6 kg
255-260 mm 192 mm 20,9 kg
260-265 mm 192 mm 21,3 kg
265-270 mm 192 mm 21,6 kg

Längd 1000 mm (avvattning) 

Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt
260-265 mm 240 mm 27,8 kg
265-270 mm 240 mm 28,3 kg
270-275 mm 240 mm 28,7 kg
275-280 mm 240 mm 29,2 kg
280-285 mm 240 mm 29,6 kg
285-290 mm 240 mm 30,1 kg
290-295 mm 240 mm 30,6 kg
295-300 mm 192 mm 31,0 kg
300-305 mm 240 mm 31,5 kg
305-310 mm 240 mm 31,9 kg

Länge 1000 mm (avvattning)

Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt
170 mm 192 mm 10,6 kg
220 mm 192 mm 12,5 kg
270 mm 192 mm 15,1 kg

Längd 500 mm

Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt
210 mm 240 mm 15,2 kg
260 mm 240 mm 17,4 kg
310 mm 240 mm 19,4 kg

Längd 500 mmAvvattningsränna PROFI NW 200
med trappfall, rännelement av polymerbetong med 
kantförstärkt sarg (4 mm) 

Sarg finns att få i gjutjärn, rostfritt eller galvaniserat. 

Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt
210 mm 240 mm 25,5 kg
260 mm 240 mm 27,4 kg
310 mm 240 mm 32,3 kg

Länge 1000 mm (trappfall) 
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Sandfång av polymerbetong NW 100
Sandfång av polymerbetong NW 100 med galvaniserad hink.

Klass E

Klasse E

Höjd Längd Bredd Vikt
450 mm 500 mm 130 mm 31,6 kg
580 mm 500 mm 130 mm 26,5 kg

Höjd Längd Bredd Vikt
520 mm 500 mm 305 mm 53,9 kg
570 mm 500 mm 305 mm 55,2 kg
620 mm 500 mm 305 mm 56,8 kg

Klass E

Klass E

Höjd Längd Bredd Vikt
560 mm 500 mm 305 mm 54,8 kg
610 mm 500 mm 305 mm 57,3 kg
660 mm 500 mm 305 mm 59,7 kg

LINJEAVVATTNING PROFI – Klass E / Tillbehör

Sandfång av polymerbetong NW 150 
Sandfång av polymerbetong NW 150 med galvaniserad hink.

Sandfång av polymerbetong NW 200
Sandfång av polymerbetong NW 200 med galvaniserad hink.

Gavel 100 (universal / tät / stötta)
• passar till  rännor med H = 148 mm / 198 mm / 248 mm / 295 mm

Gavel 150 (universal / tät  / stötta)
• passar till rännor med H = 170 mm / 220 mm / 270 mm

Ändstycke 200 (universal / tät / stötta)
• passar till rännor med H = 210 mm / 260 mm / 310 mm

Ändstycke 300 (universal / tät / stötta)
• passar till rännor med H = 245 mm / 305 mm / 365 mm

Övergångsdel för trappfall, passar till 
NW 100/150/200/300

Höjd Längd Bredd Vikt
715 mm 500 mm 365 mm 75,9 kg

Sandfång av polymerbetong NW 300
Sandfång av polymerbetong NW 300 med galvaniserad hink.

Gavlar Universal 100/150/200/300

Övergångsdel för trappfall 
100/150/200/300

Avvattningsränna PROFI NW 300
med trappfall, rännelement av polymerbetong med 
kantförstärkt sarg (4 mm) 

Karm finns att få i gjutjärn, rostfritt och galvaniserat.

Längd 500 mm
Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt

365 mm 360 mm 44,9 kg

Inbyggnadshöjd Inbyggnadsbredd Vikt
245 mm 360 mm 44,5 kg
305 mm 360 mm 49,0 kg
365 mm 360 mm 51,5 kg

Längd 1000 mm (trappfall)
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Installation och montage
• Installationen påbörjas alltid vid anläggningsens djupaste

punkt. Här måste man se till att ändstycken/stödkanter är fria
från smuts och beläggningar, för att få en tät övergång
mellan de enskilda rännelementen.

• Rännan ska vila på en stabil solid betongbädd. Var
uppmärksam på att inga hålrum bildas i underlaget.

• På  rännans yttervägg finns pilar som anger flödesriktningen
för korrekt installation.

• Rännans överkant ska permanent ligga 3-5 mm djupare än
angränsande beläggning på avvattningsytan. Ta i beräkning
möjliga komprimerings- och sättningsprocesser på
avvattningsytan.

• Vid komprimering av  omkringliggande ytor ska rännan
skyddas mot mekaniska skador . För att undvika
komprimering av rännelementen ska gallerna monteras innan
komprimerings- och beläggningsarbetet påbörjas.

• Rännorna kan anslutas direkt till angränsande beläggning.

• Kantstyckena av betong kan föras upp till rännans översta
kant.

• Kantstyckenas betongkvalitet måste alltid matcha körbanans
betongkvalitet.

Klasse A 15 - C 250 / beläggning

SK0/1010921

flödesriktning

3 4 5 SK1 2

flödesriktning

SK43211234SK

flödesriktningflödesriktning

1234SK4321

flödesriktning flödesriktning

F

SK

flödesriktning

SK

flödesriktning
flödesriktning

flödesriktning

LINJEAVVATTNING PROFI

Inbyggnadsmodeller

Linjeavvattning
Baselementets start- och slutstycken är försedda med 
profiler för enkel sammankoppling av elementen,

Gallerna finns i längder av  500 mm och 1000 mm

Trappfall
Rännan har inget inbyggt självfall. Tre olika installationshöjder 
möjliggör installation som trappfall. Baselementets start- och 
slutstycken är försedda med profiler som gör det enkelt att 
sammankoppla elementen.

Gallerna finns i längder av  500 mm och 1000 mm

Gallervarianter
Galler Klass A

Galler klass D-E

Slitsad rännaGaller klass B

Galler klass C

Klass D 400 - E 600 / beläggning

Klass A 15 - C 250 / asfalt Klass D 400 - E 600 / asfalt 

Trottoar- eller plattbeläggning

X X

X X
X X

X X

Beläggningsunderlag
Grus eller sand

Fundamentbetong

Struktur enl. RSto

Struktur enl. RSto

Löpstenca. 4 mm

ca. 4 mm ca. 4 mm

ca. 4 mm

fogmassa fogmassa

Asfaltbeläggning 
Asfalt bärskikt

Kontraktionsfog tvärgående 
alt. (konstr.)förstärkt. 
Trottoar- eller plattbeläggning
Beläggningsunderlag
Grus eller sand

Betong
t.ex. C30/37 (LP), XF4, XM2

Arbetsfog
2-3cm understöttning, 
kornstorlek max 8mm, 
fundamentbetong

Struktur en. RSto

Betong för körbana 

Asfalt - ytskikt

Asfaltbeläggning

Asfalt - bindskikt
Asfalt bärskikt
Betong 
t.ex.  C30/37 (LP), XF4, XM2

Arbetsfog
2-3cm understöttning, 
kornstorlek max 8mm, 
fundamentbetong

Struktur en. RSto

Fundamentbetong

Y

Z

Y

Z

Y

Z

Y

Z

• Ytbeläggningen ska läggas utan mellanrum mot rännan. Plattor
och beläggningar ska läggas dikt an mot rännan. Undvik
expansionsfogar.

• Rännorna kan i princip alltid kortas på plats. Man bör tänka på
att om möjligt förlägga den kortade rännan i änden av
avvattningslinjen.  Rännans och gallrets skurna kanter ska
föranpassas. Galler som kortats bör alltid ha minst ett lås efter
avkortningen.



Personig rådgivning för de bästa lösningarna!

Caneco AB • Bödkaregatan 54  • 289 42 Broby  Tel +46 (0) 724 536600 • info@caneco.se • 
www.caneco.se




