ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

Nástroje
Kloubový vrták

Přímý vrták

Trychtýřový vrták

Hákový vrták

Vytahovací vrták

Srdcovitý vrták

4-nožový vrták s pilovými zuby

Vrták na tuk

Spirálový řezák s pilovými
zuby

Řezák s pilovými zuby

Spirálový ořezávací vrták

Vrták se žraločími zuby

Pro čištění "T" odboček, např.
výlevek, u kterých je třeba spirálu
vést do odpadu vedoucího dolů.

Pro vytažení spirály, která se
přetrhla nebo zůstala v potrubí.

Pro čištění všech ucpávek, kořenů,
hadrů, větví atd.

Použití pro průzkum a narušení
ucpávek nebo vytažení vzorku na
povrch k určení správného nástroje.

K dočištění po použití přímých vrtáků
a k pročištění podlahových odtoků.

Pro čištění potrubí silně ucpaných
kořeny. Speciální konstrukce
umožňuje vytažení vrtáku z poškozené
roury odpadu bez uváznutí.

Pro použití jako druhý nástroj v řadě.
Rozbíjí zbytky ucpávky zbylé po
přímém vrtáku.

Pro ucpávky způsobené ztvrdlým
usazeným materiálem, jako jsou
chemické sedliny.

Pro hlavní kanalizační potrubí ucpané
kořeny, listím, větvemi, pilinami,
hadry a pytlovinou.

Pro velké a husté kořenové
ucpávky, které je třeba zaháknout
a narušit.

Pro uvolnění potrubí silně
zanesených tukem a čisticími
prostředky.

Pro čištění trubek od všech
materiálů přilepených ke stěně
trubky.
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C-nože na tuk

Pro tukové ucpávky v potrubích
vedoucích z odpadových sběrných
nádob nebo odpadového potrubí.

Rozvírací dočišťovací řezáky
Pro konečné odstranění materiálu
přilepeného ke stěně a některých
vláknitých kořenů.

Řetězový omílací nástroj

Pro použití vyžadující silové působení
na stěny v potrubích zarostlých
vodním kamenem a v trubkách kotlů.

Potrubní kartáč

Pro konečné dočištění trubek
kotlů a výměníků tepla.

Pro pistolové čističky, dřezové bubny a malé čističky na spojované spirály

5⁄16"

(8 mm)

Soudkový vrták

Kloubová hlavice

S výplní a se
soudkovitým vrtákem

Spojka vnější

3⁄8"

(10 mm)

S výplní a kloubovou
hlavicí

Soudkový vrták

Model

Délka

C-1

25' (7,6 m)

C-21

50' (15,2 m)

C-2

25' (7,6 m)

C-22

50' (15,2 m)

C-1IC

25' (7,6 m)

C-13IC

35' (10,7 m)

C-2IC

25' (7,6 m)

C-23IC

35' (10,7 m)

C-4

25' (7,6 m)

C-6

35' (10,7 m)

C-6IC

35' (10,7 m)

C-5

35' (10,7 m)

Obvyklé použití
Odpadová potrubí 3⁄4" (20 mm) až 11⁄2" (40 mm).
Kuchyňské dřezy, odpady toalet, výlevky van, pitné
fontánky a pisoáry.

Charakteristika

Čističky

Spirály s dutým jádrem(bez výplně), které poskytují
maximální ohebnost pro ostré ohyby a P-sifony.

K-25
(pouze 25')
K-45
K-40
K-50*

Spirály s výplní, které poskytují dobrou pružnost a
přitom odolávají zkroucení.

K-25
(pouze 25')
K-45 & K-40
K-3800,
K-50*

Pružná ale pevná spirála 3⁄8" nejběžněji používaná
po odmontování sifonů. C-6IC o něco tužší než C-6.

K-45
K-40
K-50*

Odpadová potrubí 3⁄4" (20 mm) až 11⁄2" (40 mm).
Kloubová hlavice navádí do odboček, zvlášť dobrá pro
ostré záhyby a kolena.
Odpadová potrubí 11/4" (32 mm) až 2" (50 mm).
Kuchyňské dřezy, odpady WC, výlevky a prádelnové
potrubní svody.
Kloubová hlavice navádí do odboček, zvlášť dobrá pro
ostré záhyby a kolena.

Odpadová potrubí 11⁄4" (32 mm) až 21⁄2" (65 mm).
Kuchyňské dřezy, odpady toalet, výlevky a odpadní
potrubí.
Odpadová potrubí 11⁄4" (32 mm) až 21⁄2" (65 mm).
Kuchyňské dřezy, odpady toalet, výlevky a odpadní
potrubí.

*Viz str. 13.21 pro správný adaptér nebo dřezový buben.
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