
Ultra Kyma IT
Infiltratie & transport
Lijninfiltratie  geschikt 
voor verkeersbelasting

Duborain Ultra Kyma IT-buizen
De Ultra Kyma IT-buizen bestaan uit tweelaags polypropeen dat vervaardigd wordt door gelijktijdige extrusie van de binnen-en 

buitenzijde. Beide lagen worden tijdens een continuproces door verhitting onlosmakelijk aan elkaar gehecht. De leiding is 

uitwendig geribd en inwendig glad.

De buizen zijn gemoft en worden met elkaar verbonden door middel van een afdichtingsring die op het spie-einde wordt 

gemonteerd. De buis heeft een nuttige lengte van 6 meter (exclusief mof). Aansluitingen en verbindingen worden uitgevoerd 

door middel van standaard PP-hulpstukken binnen het Ultra Kyma assortiment.

De buis is fabrieksmatig gesleufd volgens vastgestelde patronen. De buis wordt omhuld met geotextiel. Aan het mof- en spie-

eind is het geotextiel vastgezet door middel van kunststof fixeerbanden.

Technische gegevens
Ultra Kyma  IT buis SN8
PP dubbelwandige profielbuis voor transport en infiltratie

Artikel Omschrijving Verpakt 
per 

Lengte

meter

Buitendiameter

mm

Binnendiameter

mm

Perforatieopp.

cm²/meter

Inhoud

liter/meter

Uitvoering

20046668
Ultra Kyma 

IT-buis ID 300
1 6 340 297 64 69,3 gemoft

20046669
Ultra Kyma

IT-buis ID 400
1 6 453 396 83 123,2 gemoft

20047034
Ultra Kyma

IT-buis ID 500
1 6 567 495 162 192,4 gemoft

20047035
Ultra Kyma

IT-buis ID 600
1 6 680 594 184 277,1 gemoft

20047036
Ultra Kyma

IT-buis ID 800
1 6 906 792 248 492,6 gemoft

Keurmerk: KOMO BRL 52250

Gesleufde buis, voorgemonteerde mof 

Standaard kleur buiten- en binnenkant: groen

Komo gekeurde groene textielomhulling:  materiaal PP/PE HF 180 woven

                                                                           belastingsklasse 0 90 = 230 µm
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Installatie 

Accessoires

Installatievoorschrift

Het IT-riool wordt bij voorkeur omhuld met 30 cm drainagezand. In geval de aanwezige grond hieraan 

voldoet kan deze hergebruikt worden. In geen geval wordt de buis omhuld met zandcement. Minimale 

gronddekking is 60 cm. De buis over de volle lengte dragend plaatsen. De grond moet voldoende diep 

zijn losgewoeld en vrij zijn van scherpe voorwerpen. 

Artikel Omschrijving Aantal

stuks

TBV buis

ID

Binnendiameter

mm

20046742 Ultra Kyma  PP zadelstuk 1 300 160

20046743 Ultra Kyma  PP zadelstuk 1 400 160

20046744 Ultra Kyma  PP zadelstuk 1 500 160

20046745 Ultra Kyma  PP zadelstuk 1 600 160

20046746 Ultra Kyma  PP zadelstuk 1 800 160

20047049 Ultra Kyma  PP zadelstuk 1 300 200

20047050 Ultra Kyma  PP zadelstuk 1 400 200

20047051 Ultra Kyma  PP zadelstuk 1 500 200

20047052 Ultra Kyma  PP zadelstuk 1 600 200

20047053 Ultra Kyma  PP zadelstuk 1 800 200

DYKA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die is ontstaan bij de koper of diens afnemers ten gevolge van het niet juist opvolgen van de door DYKA verstrekte voor-
schriften en instructies voor toepassing, opslag, gebruik, bewerking of verwerking van DYKA-producten. DYKA is niet aansprakelijk, indien koper of diens afnemers niet voldoen aan de 
van toepassing zijnde voorschriften of indien de (af)geleverde zaken in strijd met de toepasselijke overheidsvoorschriften worden toegepast. Raadgevingen van DYKA hebben alleen 
betrekking op producten die zijn aangeboden door DYKA. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van DYKA gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. DYKA heeft bij het opstellen 
van dit document de uiterste zorg besteed aan de correctheid en volledigheid van de informatie. DYKA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van enige 
onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit overzicht. De verstrekte informatie in dit document is indicatief en voor een volledig beeld dienen altijd de toepasselijke bouwbesluiten 
te worden geraadpleegd.


