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PBB.12 Ledning av segjärnsrör  

PBB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör 
 
Raka rör och rördelar ska vara utförda och provade enligt SS-EN 5445:2010 
Raka rör och rördelar ska vara av tryckklasser enligt tabell AMA PB-.121/ 
 
PAM Natural tryckvattenrörssytem DN60-DN1200 
 

Tabell AMA PB-.121/1 Tryckklasser för raka rör och rördelar  

Segjärnsrör       Tryckklass    

Dimension Dragsäkert  Oförankrat Rördelar med  

 lång muff kort muff lång muff  

DN80 - DN100 C100 C40 C100 

DN125 - DN200 C64 C40 C64 

DN250 - DN300 C50 C40 C50 

DN350 - DN500 C40 C30 C40 

DN600 - DN1200 C30 C25 C30  

 

Rören är invändigt cementbruksisolerade och utvändigt belagda med 
aluminizink 400 g/m2. 

Den utvändiga beläggningen på Naturalrör passar till mer än 90% av Europas 
marker.  

Läggning bör dock undvikas i följande marker: 

Torvmossar eller andra sankmarker med lågt PH.  
Jordar innehållande  exv. slagg eller föroreningar från deponi eller 
industriellt avfall. 
Mark under grundvattennivå med resistivitet under 500 
ohmcentimeter. 

 

(Tidigare standard med zink 200 g/m2 samt ytfinsih epoxi eller PUR kunde 
endast användas för marker med resistivitet över 1500 ohmcm) 

Lämplig kringfyllning: 

0-16mm. skarpkantat material (kross) 
0-32  rundat material (grus) 

 

Rördelar 

Enligt EN545:2010 in-och utvändigt epoxibelagda 250 my. 

 

Vanligaste fogar: 

  PAM standardfog (oförankrad) på raksträckor 

PAM Standard Vi fog (DN60 – DN600)  förankringspackning PN16 

PAM Universal Vi fog =Novo-Sit  (DN80 - 700) PN16 

PAM Universal Ve fog= Tis-K (DN100 - 1200)  för friliggande 
ledningar ex. sjöledningar. 
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PAM Universal tryckvattenrörsystem ZM-U 

 

DN100-DN700 

 

Rör 

Enligt EN5452010 invändigt cementbrukisolerade och utvändigt belagda med 
zink 200 g/m2 samt utanpå detta 5mm plastfiberarmerad betong enligt 
DIN30674 del 2. 

Mellan zink och betong finns ett skikt av epoxi som skapar god vidhäftning och 
gör beläggningen robust mot stötar och slag. 

ZM-beläggningen ger ett mycket gott korrosionsskydd även i extremt korrosiv 
mark! 

 

Lämplig kringfyllnad:  

0-63 mm. skarpkantat eller rundat material  
(enstaka 100mm) 

 

Rördelar 

Enligt EN545-2010 in- och utvändigt belagda med epoxi 250 my. 

Vanligaste fogar: 

  PAM Standardfog (oförankrad) på raksträckor 

PAM Universal Vi (Novo-SIT) 

PAM Universal Ve (Tis-K) 

 

PBB.122 Ledning av segjärnsrör, avloppsrör, i ledningsgrav 

AVLOPPSLEDNING 
 
PAM  Integral Markavloppssystem 

Rör 

Enligt EN598 invändigt belagda med svavelvätebeständig 
aluminatcementbruksisolering och utvändigt belagda med zink 200 g/m2 samt 
ytfinish röd epoxi. 

Lämplig kringfyllning: 

 0-16mm. skarpkantat material (kross) 
 0-32 rundat material (grus) 

Rördelar 

Enligt EN598 in- och utvändigt belagda med  röd epoxi 250 my. 

Vanligaste fogar: 

PAM Standardfog  för oförankrade självfallssystem 

PAM Standard Vi för tryckavloppssystem 

PAM Universal Vi  ”       ” 

PAM Universal Ve ”  friliggande tryckavloppssystem 

 

Broschyr kan laddas ner från www.tubman.se Va-produkter 

http://www.tubman.se/

