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Längre livslängd, tätare anslutning 
och bättre ljudergonomi  

nyhet!



Vi var tidiga med att utveckla ett komplett sortiment av betäckningar och där-
med sätta standarden. Sedan dess har inte mycket hänt i branschen. Tills nu. 
Vårt nya sortiment av betäckningar ger inte bara längre livslängd och tätare 
anslutningar, det ger dig också större valfrihet. Med patenterad packning mel-
lan lock och ram samt valfrihet mellan sortimenten regular och Basic, sätter vi 
återigen standarden för framtidens betäckningar.

Gummipackning för lång livslängd 
Avloppsrör från uponor håller upp till 100 år. Då 
är det viktigt att delar i systemet som slits extra 
hårt av t ex tung trafik, håller absolut högsta 
kvalitet. Dessutom enkla att underhålla och byta. 
För att minimera slitaget har därför vårt nya 
betäckningssortiment regular utrustats med en 
polyuretanpackning mellan lock och ram. Den 
patenterade lösningen, som förhindrar grus och 
sand att ta sig in, minskar slitaget avsevärt. pack-
ningen minimerar även risken för otät anslutning. 
Dessutom slipper omgivningen störas av slam-
rande lock.

Slipp belastande ytvatten i systemet
Lösningen med packning gäller för hela regular-
sortimentet. Men det är mer som skiljer sortimen-

tet från övriga aktörer. Med ett helt tätt spetthål 
på betäckningen för tillsynsbrunnar (L65), ute-
stängs allt ytvatten från ledningssystemet. Vidare 
har L65 regular större ljusöppning vilket gör 
ledningsunderhållet enklare och säkrare. I övrigt 
uppfyller regularsortimentet självklart interna-
tionella standarder samt de hårda krav man ska 
ställa på betäckningar utsatt för nordiskt klimat 
och hårt slitage; omfattande produkt- och materi-
altest, teleskoprör för enkel och kostnadseffektiv 
installation, säkerhet vid tjälskjutning och enkelt 
öppningsbara men barnsäkra lock.  

Välj mellan Regular och Basic 
För att ge möjlighet till större valfrihet erbjuder 
vi två sortiment av betäckningar – regular och 
Basic. Vilket sortiment du väljer beror naturligtvis 

Uponor Betäckningar

En ny generation betäckningar 
för säkrare system

Locken till Regular betäckningarna sedda underifrån. Det gula är polyuretan packningen/klackar.

L-61 regular L-63 regular L-65 regular



på hur hård belastning betäckningen kommer 
att utsättas för. Men också på hur lång sikt du 
ser din investering. Båda sortimenten uppfyller 
samtliga gällande krav och standarder, båda håller 
hög kvalitet, men väljer du regular väljer du extra 
livslängd och unika funktioner som packning och 
tätt spetthål.  

Vet du vad du gräver ner?
precis som det skiljer från ett rör till ett annat, 
skiljer det mellan plast och plast. Därför har 
uponor av miljö- och kvalitetsskäl valt att så 
långt som möjligt arbeta med polypropylen (pp). 
pp har lång livslängd samt bättre slagseghet och 
temperaturbeständighet än pVC. Vidare kan pp, 
till skillnad från pVC, återvinnas både genom att 
malas ner, smältas för tillverkning av nya produk-
ter eller bli till energi genom förbränning. 

Snabb service och information
Väljer du uponor, väljer du inte bara en säker pro-
dukt eller ett tryggt system. Vi står även till tjänst 
med råd och teknisk vägledning. Dessutom hittar 
du alltid mer information på vår hemsida. 

Med helt tätt lock på tillsynsbrunnarna utestängs ytvatten från 
ledningssystemet.

Vilket sortiment du väljer – Regular och Basic – beror på hur hård belastning betäckningen kommer att utsättas för.

”Uponor sätter 
standarden för framtidens 

betäckningar”



Därför väljer du  
Uponors betäckningar

Därför väljer du 
Regularsortiment

• Enkelt att justera betäckningen i höjdled vid  
 installation.

• Klassade enligt gällande standard SS-En124

•  Genomgått omfattande produkt- och 
materialtest.

• Låga underhålls- och renoveringskostnader.

• Miljöanpassade och säkra att hantera.

•  Betäckningar tillverkade av högkvalitativt 
gjutjärn från norska Furnes.

• Fabriksmonterade teleskopsrör i pp.

•  Minimalt slitage och tät anslutning med en 
polyuretanpackning mellan lock och ram ger en 
ökad livslängd.

•  Helt tätt spetthål på betäckningen för tillsyns-
brunnar (L65) utestänger allt ytvatten från 
ledningssystemet.

•  Större ljusöppning vilket gör ledningsunderhål-
let enklare och säkrare (L65).

•  Anpassat för tillsynsbrunnar, dagvattenbrunnar, 
dräneringsbrunnar, rensbrunnar, specialbrunnar.

•  Säker låsning som skyddar för olyckor med 
barn.

• Valfrihet mellan regular och Basic.

• Locken till regular passar i befintliga ramar.



Sortiment Betäckningar 
Teleskopbetäckning Regular - L-65 D
För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, tätt spetthål, stor ljusöppning, gummipackning, lås-
funktion och teleskopsmanschett.

Ramtyp/ RSK Uponor Htot Vikt/ Antal/ Ersätter RSK
Locktyp nr.	 nr.	 	 kg	 pall	 nr.

Rund/Helt	 2348820	 1058159	 885	 34	 5	 2348800

Rund/Helt	 2348821	 1058160	 2000	 38	 5	 2348813

Teleskopbetäckning Basic - L-65 D
För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, låsfunktion och teleskopsmanschett.

Ramtyp/ RSK Uponor Htot Vikt/ Antal/ 
Locktyp nr.	 nr.	 	 kg	 pall	

Rund/Helt	 2348822	 1058161	 885	 29,5	 5

Teleskopbetäckning Regular - L-61 D
För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, gummipackning,låsfunktion och teleskops-
manschett.

Ramtyp/ RSK Uponor Htot Vikt/ Antal/ Ersätter RSK
Locktyp nr.	 nr.	 	 kg	 pall	 nr.

Fyrkant/Galler	 2348823	 1058162	 930	 44	 4	 2348696

Fyrkant/Galler	 2348824	 1058163	 2000	 50	 4	 2348816

Fyrkant/Galler*	2348825	 1058164	 930	 42	 4	 2348689
*	Utan	teleskopsmanschett

Teleskopbetäckning Regular - L-63 D
För rensbrunnar med lock av segjärn, gummipackning, låsfunktion och teleskopsmanshett.

Ramtyp/ RSK Uponor Htot Vikt/ Antal/ Ersätter RSK
Locktyp nr.	 nr.	 	 kg	 pall	 nr.

Fyrkant/Helt	 2348827	 1058166	 700	 15,5	 12	 2348672

Fyrkant/Helt	 2348828	 1058167	 2000	 18,5	 12	 2348815

Teleskopbetäckning Basic - L-61 D
För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, låsfunktion och teleskopsmanschett.

Ramtyp/ RSK Uponor Htot Vikt/ Antal/ 
Locktyp nr.	 nr.	 	 kg	 pall	

Fyrkant/Galler	 2348826	 1058165	 930	 36	 4	

Teleskopbetäckning Basic - L-63D
För rensbrunnar med lock av segjärn och teleskopsmanshett.

Ramtyp/ RSK Uponor Htot Vikt/ Antal/ 
Locktyp nr.	 nr.	 	 kg	 pall	

Rund/Helt*	 2348829	 1058168	 700	 14	 12

*	Kantringssäkert	lock,	ej	låsbart	
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Varför välja Uponor
Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar uponor 
hållbara rörlösningar i världsklass. Lösningar som skyddar och 
transporterar vatten, luft, el, tele och data. Via forskning och 
samarbeten är vi med och driver utvecklingen av plast som 
det mest miljösäkra och hållbara alternativet. 
Genom fokus på nordliga breddgraders 
förhållanden avseende såväl klimat 
och miljö som tekniska och juridis-
ka krav, säkerställer vi grunden för 
ett tryggt och säkert samhälle. Vi 
kallar det: Secure plastic Solutions.

det mest miljösäkra och hållbara alternativet. 
Genom fokus på nordliga breddgraders 




