DykaGrip trekvaste koppeling
Snel en gemakkelijk PVC-drukleidingen verbinden
PVC drukleidingsystemen eenvoudig, betrouwbaar en trekvast verbinden, zonder risico op lekken of drukverlies:
dat is wat DykaGrip doet. Lijmen is overbodig dankzij de eenvoudige push-fit koppeling. DykaGrip zorgt voor een
feilloze en betrouwbare montagezekerheid.

Sneller klaar, minder hinder

Geen lekken, geen drukverlies

Drukleidingen lekvrij verbinden was altijd een enorm

DykaGrip is toepasbaar voor ondergrondse PVC druk-

tijdrovende klus. Spiebussen lijmen, steekmoffen

leidingen. Typische toepassingen zijn waterleidingen en

aanbrengen, buitenmantel plaatsen, borgpennen inbrengen...

persriolen. DykaGrip vangt spatkrachten op die zich

Een klassieke trekvaste koppeling vereist een groot

voordoen bij bochten of zinkers. Dankzij het slimme design

aantal handelingen. deze tijdrovende klus behoort

zet de buis zich vaster naarmate er meer trekkracht wordt

dankzij DykaGrip tot het verleden. De DykaGrip bestaat

uitgeoefend op de buis in de DykaGrip. Daarvoor zorgen de

uit slechts één element dat zonder lijm en speciaal

gripring en de taps toelopende behuizing in de koppeling.

gereedschap geïnstalleerd wordt. Een ander voordeel is

Rubberen drukmanchetten maken het systeem druk-

de geringe montagekracht. Dit alles bespaart enorm veel

bestendig.

tijd en middelen op de bouwplaats. Dat heeft dan weer als
voordeel dat aannemers werkzaamheden in de openbare
ruimte sneller afronden. Zo helpt DYKA mee de hinder voor
omwonenden te beperken.

Bespaar tijd met DykaGrip!

Drukbestendig

oplossing.

Afdichtingsringen verhinderen dat vuil en grondwater in de
koppeling binnendringen. De DykaGrip koppeling is
onmiddellijk na montage belastbaar, diameters 63 en 75mm
tot 16 bar (PN16) en de diameters 90 t/m 400 mm tot 10 bar
(PN10). Toch hoeft u voor het invoeren van de buis in de
koppeling niet meer kracht uit te oefenen dan bij een
standaard druksteekmof.

KIWA keurmerk
Uiteraard is DykaGrip onderworpen aan de strengste testen
voor gebruik in combinatie met drinkwater. In Nederland werd
het vereiste KIWA Water Mark certificaat op basis van de
BRL K17301 verkregen.

Tweezijdige push-fit
DykaGrip is standaard verkrijgbaar in een tweezijdige
uitvoering met een push-fit insteek. Voor elke toepassing is
een diameter voorzien: 63mm, 75mm, 90mm, 110mm,
125mm, 160mm, 200mm, 250mm, 315mm en 400mm.
Want ook voor drukleidingen levert DYKA een passende

De voordelen van DykaGrip
 P
ush-fit koppeling

 
Trekvast

Deze koppeling is snel te monteren en voorkomt

Deze oplossing is in de diameters 63mm en 75mm

fouten bij installatie.

belastbaar tot 16 bar (PN16), de diameters 90mm t/m
400mm zijn tot 10 bar (PN10) belastbaar.

 S
nel te plaatsen
Dankzij de eenvoudige techniek, is de gebruiker

De DykaGrip is breed toepasbaar voor trekvaste
verbindingen voor PVC drukleidingen.

bij plaatsing niet afhankelijk van bijkomende
hulpstukken of gereedschappen. Dat resulteert
in een lage installatietijd.

 
Goedkeuring voor gebruik bij drinkwater
DykaGrip heeft in Nederland alle nodige goedkeuringen.
Deze oplossing is dus 100% geschikt voor gebruik bij

 L
age montagekracht

drinkwatertoepassingen.

De lage, benodigde montagekracht verhoogt
het gebruiksgemak en verlaagt de benodigde
installatietijd.

 
Geen lijm
Omdat DykaGrip zonder verlijming geïnstalleerd wordt,
is de plaatsing niet temperatuurafhankelijk. Dat is bij

 G
een speciaal gereedschap nodig

gebruik van lijm wel het geval. Bovendien hoeft geen

DykaGrip is te installeren met eenvoudig standaard

rekening gehouden te worden met droogtijden en

gereedschap. Aannemers hoeven dus geen

andere factoren. De kopeling kan direct na montage in

bijkomend materiaal aan te kopen.

gebruik worden genomen!

 
Gepatenteerd ontwerp
DykaGrip is een gepatenteerd ontwerp. Het is dus een
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unieke en innovatieve oplossing.

