
•	destinate	scurgerii	apei	pluviale	la	benzinării	şi	în	
parcări	auto
•	piese	având	panta	interioară	de	0,5%
•	secțiunea	transversală	de	scurgere	:	108	cm²
•	instalarea	nu	necesită	maşini	de	ridicat
•	lățimea	fantei:	18	mm
•	clasa	de	sarcini:	D400

www.pureco.ro

Profil–M
Rigole		Pureco	cu	fantă



Rigolele tip fantă sunt părți indispensa-
bile la construcția drumurilor publice. 
Sistemul de rigole de tip fantă este o 
metodă progresivă de evacuare a apei în 
cazul suprafețelor pavate/asfaltate întinse, 
cum ar fi drumurile publice, autostrăzi, 
aeroporturi, asigurând scurgerea rapidă și 
eficientă a apei pluviale din zonele în care 
evacuarea clasică prin puncte de scurgere 
nu este suficientă. Cererea pentru acest 
produs este în continuă creștere datorită 
dezvoltării marilor centre logistice, unde 
se folosesc pentru evacuarea apei de pe 

marile suprafețe asfaltate / betonate / 
pavate etc.

Rigole cu fantă tip Micro
•	destinate scurgerii apei provenite de la 

benzinării, parcări, respectiv alte supra-
fețe asfaltate de dimensiuni reduse

•	sistem complet  format din elemente 
prefabricate din beton și accesorii 
(elemente de racordare și curățare) cu 
lungimea de un metru

•	secțiunea transversală de scurgere : 108 
cm²

•	Versiuni: cu fantă continuă, cu pantă 
inclusă 0,5% sau fără pantă

•	 lățimea fantei 18 mm
•	 instalarea nu necesită utilaje de ridicare
•	clasa de sarcini: D400

Caracteristicile betonului
•	Rigolele sunt realizate din beton vibrat 

de înaltă rezistență, clasă C45/55 XF4. 
Compoziția superioară a betonului 
îi conferă produsului următoarele 
caracteristici:

•	 rezistență ridicată la presiune
•	grad de impermeabilitate ridicat și rezis-

tență superioară la substanțe chimice

•	grad scăzut de absorbție a lichidelor
•	 respectă caracteristicile impuse de nor-

mativele EN 201-6, EN 1433, TKP18/2005, 
TP 137, TP 152

Sistem de îmbinare AQUAFEST
Rigolele sunt prevăzute cu sistemul 
patentat - AQUAFEST cu doua inele, care 
conferă următoarele avantajele:
•	etanșare perfectă
•	 îmbinare într-o singură poziție
•	 instalare simplă și fiabilă
•	 rezistență împotriva infiltrării 

hidrocarburilor
•	dimensiune fixă a rostului de dilatare

Profil–M
Rigole	Pureco	cu	fantă

Nume: Rigole PURECO cu fantă

Tip Profil M

Material Beton C45/55 XF4

Armare -

Capacitate ~ 20 l/s

Dimensiuni

Lățime 220 mm

Înălțime 260 mm

Greutate 103 kg

Avantaje

destinate scurgerii apei pluviale la benzinării 
și în parcări auto

piese având panta interioară de 0,5%

secțiunea transversală de scurgere : 108 cm²

instalarea nu necesită mașini de ridicat

lățimea fantei: 18 mm

clasa de sarcini: D400
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