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▶     Meșterul sas Schuster Walter înființează 
primul atelier de producție a plăcilor 
ceramice din Bistrița. În 1917, atelierul este 
vândut Doctorului Biss Cornel și devine 
societatea pe acțiuni sub numele de 
„Fabrica de sobe și produse ceramice”.

▶     Fabrica a fost naționalizată. 

▶     Au început lucrările de investiții la 
„Intreprinderea de Materiale de Construcții” 
Bistrița, iar Fabrica de Teracotă a devenit 
parte a acesteia.

▶     A fost înființată secția mase plastice în 
cadrul Intreprinderii de Materiale 
de Construcții Bistrița.

▶     Se pun în funcțiune primele linii de 
extrudare țevi PVC. 
Experiență de peste 35 de ani în extrudare.

▶      Ia naștere TeraPlast, prin divizarea 
Intreprinderii de Materiale de Constructii din 
Bistrița, care deținea secțiile de teracotă si de 
prelucrare a maselor plastice. 
„S-a pornit la drum cu o secție de cahle de 
teracotă și o secție de mase plastice capabilă 
să fabrice o gamă restransă de profile și țevi cu 
diametre maxime de 110 mm”.

▶     Începe producția de lambriuri din PVC.
▶       În vederea asigurării accesului la piețele 

externe, TeraPlast a încheiat un parteneriat 
strategic cu compania maghiară Gemenc 
Plast, care activa pe un domeniu similar.

▶     În asociere cu Rompetrol SA, Gaz de France 
și Socomo-Socotub, TeraPlast a înființat 
firma mixtă Politub, care a fost prima 
companie din România care a produs 
tubulatură agrementată din polietilenă.

▶     TeraPlast își privatizează integral capitalul.
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▶     A ceramic tiles manufacturing unit was set up 
in Bistrita, belonging to the Saxon craftsman 
Walter Schuster. In 1917 the family of Dr. 
Coneliu Biss acquired  the ceramic tiles unit 
and turned it into a joint stock company 
“Factory of stoves and ceramic products”.

▶     The factory was nationalized. 

▶     Establishment of Building Materials 
Enterprise Bistritra and “Factory of Stoves 
and Ceramic Products” was integrated into 
this enterprise.

▶     Setting up of the plastic products 
department within the Building Materials 
Enterprise Bistrita.

▶     Comissioning of the first extrusion line 
for PVC profiles and pipes. 
Over 35 years experience in extrusion.

▶     TeraPlast was founded by splitting the 
Building Materials Enterprise from Bistrita, 
which owned the departments of tiles and 
plastics processing. 
“It started out with two production 
departments: production of tiles stove and 
production  of  a small range of profiles and 
pipes with maximum diameters of 110 mm.”

▶     Begins the production of PVC panelling.
▶     TeraPlast concluded a strategic partnership 

with the Hungarian company Gemenc Plast 
Rt, as the aim of this association was to 
ensure access to foreign markets by adopting 
advanced production technologies.

▶     TeraPlast established in colaboration 
with Rompetrol SA and French companies 
Gaz de France and Socomo-Socotub, 
the joint venture company-Politub. 
This was the first company in Romania that 
produced certified polyethylene tubing.

▶     TeraPlast privatized its capital in full. 

1896   2019
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▶     TeraPlast preia participația Rompetrol SA în 
Politub, devenind asociat cu o participație 
de 50% alături de Socotub. 

▶     Începe producția țevilor multistrat, 
TeraPlast fiind prima companie din 
România care a produs acest tip de 
tubulatură.

▶     Începe producția de profile PVC pentru 
tâmplărie.

▶     Începe producția de tâmplărie 
termoizolantă din PVC.

▶     TeraPlast devine acționar majoritar 
(70.42%) în TeraSteel (Plastsistem), care 
a fost reorganizată și începe producția de 
panouri termoizolante cu miez de spumă 
poliuretanică.

▶     TeraPlast se listează la Bursa de Valori 
București, fiind până în acest moment cel 
mai mare și ultimul IPO derulat cu success 
de o companie privată din România.

▶     Grupul TeraPlast demarează cel mai 
amplu program de investiții din istoria sa, ce 
presupune relocarea tuturor capacităților de 
producție din Bistrița, într-un Parc industrial 
dezvoltat în extravilanul municipiului.

▶     Grupul TeraPlast finalizează relocarea în urma 
unor investiții de peste 36 de milioane de euro.

▶     TeraSteel (Plastsistem) începe producția de 
structuri zincate, în urma investiției de 2.5 
milioane de euro.

▶     Compania TeraPlast SA înfiinţează compania 
TeraPlast Hungaria KFT, ca parte a strategiei 
companiei de a creşte valoarea exporturilor.

▶     Rebrandingul companiei Plastsistem care 
devine TeraSteel, noul nume reprezentând 
mai bine domeniul de activitate, direcţiile 
de dezvoltare viitoare ale companiei şi 
apartenenţa la grup.

▶     Achiziția a 60% din acțiunile companie 
Depaco-producătorul numărul 2 de țiglă 
metalică din România.

▶     Achiziția unei fabrici de panouri sandwich în 
Serbia care va dubla capacitatea actuală de 
producție.

▶     Achiziția pachetului reprezentând 50% din 
capitalul social al Politub S.A., TeraPlast 
ajungând astfel la o participație de 99,99%.

▶     TeraPlast ajunge la 99% participație în 
Depaco, deținătorul brandului Wetterbest.
Valoarea totală a achiziției pachetului 
depășește 17 milioane euro.
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▶     TeraPlast took over the stake of Rompetrol 
SA in Politub, becoming thus the main 
associate with a 50% interests along with 
French partners, from Socotub.

▶     TeraPlast started the production 
of multilayer pipes, being the first 
company in Romania that produced 
this type of tubing.

▶     TeraPlast started production of PVC 
joinery profiles.

▶     TeraPlast started the production 
of insulating glass window.

▶     TeraPlast became the principal shareholder 
with a stake of 70.42% in TeraSteel 
(Plastsistem), which was later reorganized 
to manufacture sandwich panels with 
polyurethane foam core.

▶     Listing on the Bucharest Stock Exchange, 
of a pack of 20% of shares being so far the 
higher and the most successful IPO runed by 
a private company in Romania.

▶     Launching the process of relocation of 
TeraPlast factories from Bistrita, in an 
Industrial Park developed outside town, 
which meant the largetse investment 
program in the company history.

▶     TeraPlast Group completes relocation after 
investments of over 36 million.

▶     TeraSteel (Plastsistem) begins production 
of galvanized structures, following 
investment of 2.5 million euros.

▶     TeraPlast SA founded TeraPlast  
Hungaria KFT as part of the company’s 
strategy to increase the value of exports.

▶     Rebranding Plastsistem to  TerraSteel. 
The new brand is more suitable considering 
the fields of activity and future development  
directions. It also emphasizes better the 
TeraPlast Group affiliation.

▶      Acquisition: 60% of the shares of the 
company Depaco-the 2nd player in the 
Romanian market tiles.

▶      Acquisition of a sandwich panel factory 
in Serbia that will double the current 
production capacity.

▶      Purchase of the 50% stake in Politub. 
Following this acquisition TeraPlast will 
owe 99.99% of Politub’s share capital.

▶      TeraPlast reaches 99% stake in Depaco, the 
holder of Wetterbest brand. The total value 
of the purchase of the package exceeds 17 
million euro

2019
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Grupul TeraPlast este cel mai mare producător român de materiale 
de construcții. Misiunea sa este de a oferi soluții eficiente pentru 
oameni și mediu prin produse și servicii de înaltă calitate. Grupul se 
dezvoltă constant pentru a răspunde prompt nevoilor proiectelor 
clienților săi și ale piețelor pe care activează.

Din Grupul TeraPlast fac parte următoarele companii: TeraPlast, 
TeraSteel, TeraSteel Serbia, TeraGlass, Wetterbest, TeraPlast 
Ungaria și TeraPlast Recycling.

Începând cu 2 iulie 2008, cea mai mare companie din Grup, 
TeraPlast SA, este listată la Bursa de Valori București sub simbolul 
TRP. Strategia Grupului TeraPlast este orientată spre diversificarea 
portofoliului de produse și creșterea prezenței regionale. Drept 
urmare, în ultimii ani Grupul a achiziționat activele TeraSteel 
Serbia, pachetul majoritar de acțiuni Wetterbest și a dezvoltat 
business-ul de reciclare - TeraPlast Recycling.

În prezent, Grupul exportă în 25 de țări europene.

Activitatea Grupului TeraPlast se desfășoară în 5 locații și 10 
fabrici din România și Serbia: Bistrița (jud. Bistrița-Năsăud), 
Sărățel (jud. Bistrița-Năsăud), Băicoi (jud. Prahova), Podari (jud. 
Dolj) și Leskovac (Serbia). Toate fabricile Grupului sunt dotate cu 
echipamente de ultimă generație care facilitează obținerea unor 
produse la cele mai înalte standarde europene.

The TeraPlast Group is the largest Romanian construction materials 
manufacturer. Its mission is to offer efficient solutions for people 
and the environment, through high quality products and services. 
The Group is constantly developing, in order to be able to quickly 
meet the needs of its clients’ projects as well as those of the markets 
it activates on. 

The TeraPlast Group consists of the following companies: TeraPlast, 
TeraSteel, TeraGlass, Wetterbest, TeraPlast Hungary, TeraSteel 
Serbia and TeraPlast Recycling.

On July 2nd 2008, the largest company in the Group, TeraPlast, 
was listed on the Bucharest Stock Exchange, under they symbol 
TRP. TeraPlast Group’s strategy is oriented towards diversifying its 
product portfolio and increasing its regional presence. As a result, 
in the last years, the Group acquired TeraSteel Serbia, the majority 
stake in Wetterbest and also developed its recycling business – 
TeraPlast Recycling. 

Presently, the Group exports its products in 25 European countries. 

TeraPlast Group’s activity currently takes place in 10 factories, at 5 
different locations, in Romania and Serbia: Bistrița (Bistrița-Năsăud 
County), Sărățel (Bistrița-Năsăud County), Băicoi (Prahova County), 
Podari (Dolj County) și Leskovac (Serbia). All of the Group’s factories 
are equipped with state-of-the-art technology, which helps deliver 
products of the highest quality. 

TeraPlast GROUP

TERASTEEL TERASTEEL
SERBIA

TeraPlast
UNGARIA KFT

TeraPlast
RECYCLING

TERAGLASSWETTERBEST

  
Cifră de afaceri

Revenue

172 mil. €   >100 mil. €
Investiții în ultimii 10 ani

Investments in the last 10 years 

25%
Exporturi în peste 25 de țări
Exports in over 25 countries

300.000 m²
Facilități de producție
Production facilities

1.100
Angajați

Employees



4www.teraplast.ro

INTRODUCERE / INTRODUCTION
COMPANII / COMPANIES 

SOLUȚII EFICIENTE PENTRU OAMENI ȘI MEDIU

Cu o tradiție de oeste 120 de ani, TeraPlast SA este astăzi nu doar 
compania-mamă a Grupului TeraPlast, ci și liderul piețelor de 
canalizări exterioare din PVC și de granule din România.

Portofoliul de produse al companiei este structurat pe trei linii de 
business: Instalații; Profile Tâmplărie; Granule. 

Misiunea noastră este dezvoltarea de soluții durabile care să creeze 
valoare pentru noi, acționarii și partenerii noștri. Ceea ce ne dorim e 
să devenim un model de excelență în management, afaceri și acțiuni 
de responsabilitate socială.

Valorile care ne definesc sunt calitatea, fiabilitatea și performanța, 
iar politica noastră de investiții a fost adaptată pentru a respecta 
aceste valori. În ultimii 10 ani am investit peste 100 milioane de 
euro în diversificarea portofoliului de produse, inovație și prezență 
regională.

Fabricile din Parcul Industrial TeraPlast dispun de tehnologie de 
ultimă generație, de la producători de renume mondial, dar și de 
propriul laborator de testare, acreditat RENAR. Acestea se împart în:

• fabrica de produse PVC (secția de țevi PVC, secția de profile PVC, 
secția de profile de tâmplărie PVC, secția de granule PVC);

• fabrica de poliolefine (secția de cămine de polietilenă și rezervoare, 
secția de fitinguri PVC, PP și PE și secția țevi PP);

• fabrica de țevi Politub (secția de țevi PE gorugate, secția de țevin 
din PE pentru transport și distribuție apă, transport și distribuție gaz, 
protecție cabluri, etc.) 

Politica ambițioasă de investiții, echipa tânără de profesioniști cu 
experiență în zone cheie și extinsa rețea de distribuție au făcut ca 
TeraPlast să dețină astăzi poziția de lider pe piețele de PVC și Granule 
în România, să înregistreze un trend ascendent pe linia de Profile 
de Tâmplărie, dar și să ajungă unul dintre exportatorii importanți ai 
acestei regiuni. 

Din iulie 2008, compania este listată la Bursa de Valori București sub 
simbolul TRP.

Grupul TeraPlast este cel mai mare producător român de materiale de 
construcții, cu exporturi în peste 25 de țări europene. Acesta include 
companiile: TeraPlast, TeraPlast Ungaria, TeraSteel, TeraSteel Serbia, 
TeraGlass, TeraPlast Recycling și Wetterbest.

EFFICIENT SOLUTIONS FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT

With a history of more than 120 years, TeraPlast SA is today both 
the parent company of the TeraPlast Group, and the leader of the 
external sewage and PVC compounds markets in Romania.

Its portfolio features three lines of business: Installations; Window 
Profiles; PVC Compounds.

Our mission is to develop durable solutions which can create value 
for both us, our shareholders and our partners. We aim to become a 
model of excellence in management, business and CSR.

The values that define us are quality, reliability and performance, 
and our investment policy was adapted to fit these values perfectly. 
In the last 10 years, we invested more than 100 million euros towards 
developing our product portfolio, innovation and improving our 
regional presence. 

 The factories located inside the TeraPlast Industrial Park feature 
state-of-the-art technology, from world-renowned manufacturers, 
as well as its own testing laboratory, accredited by the RENAR. The 
factories include:

• The PVC products factory (the PVC pipes division, the window 
carpentry division, and the PVC compounds division);

• The polyolefine products factory (the polyethylene tanks division, 
the PVC, PP and PE fittings division and the PP pipes division);

• The Politub pipes factory (the corrugated PE pipes division, the 
PE water pipes division, the PE gas pipes division, cable protection 
division, etc.).

Our ambitious investment policy, our young team of professionals 
with experience in key areas and our large distribution network 
have helped TeraPlast become a leader on the Romanian PVC and 
compounds markets, to register a growing trend in the Window 
Profiles sector and also to become one of the most important 
exporters in the region.

As of July 2008, the company is listed on the Bucharest Stock 
Exchange, under the TRP symbol.

The TeraPlast Group is the largest Romanian construction materials 
manufacturer, with exports in over 25 European countries. It includes 
TeraPlast, TeraPlast Hungary, TeraSteel, TeraSteel Serbia, TeraGlass, 
TeraPlast Recycling and Wetterbest.



5www.teraplast.ro

INTRODUCERE / INTRODUCTION
COMPANII / COMPANIES 

EFICIENT ȘI DURABIL

TeraSteel face parte din Grupul TeraPlast, cel mai mare producător 
de materiale de construcții, cu capital românesc. De-a lungul 
istoriei sale, compania TeraSteel a investit constant în dezvoltarea 
tehnologică, iar în acest moment are capacitatea de a produce profile 
zincate și panouri termoizolante cu spumă poliuretanică tip PUR, PIR 
și PIRXV, cu vată minerală, precum și accesorii metalice. În plus, prin 
apartenența la Grupul TeraPlast, TeraSteel are capacitatea de a le 
oferi clienților săi soluții complete – hale la cheie.

Unitățile de producție ale companiei sunt dotate cu linii tehnologice 
de ultimă generație, ce permit obținerea unor produse calitative, atât 
din punct de vedere al performanțelor tehnice, cât și din punct de 
vedere estetic. Acestea sunt situate în Parcul Industrial TeraPlast din 
Sărățel, Jud. Bistrița-Năsăud (producție panouri termoizolante) și în 
localitatea Bistrița (fabrică de producție profile zincate). 

În 2017, în urma unei investiții de 7 milioane euro, TeraSteel a deschis 
o nouă fabrică în Serbia- TeraSteel DOO. Aceasta este prima unitate de 
producție a Grupului TeraPlast în afara României, dar și prima fabrică 
românească inaugurată în străinătate după 1990, cu capital integral 
privat românesc. Investiția a venit în completarea capacității de 
producție a fabricii TeraSteel din România. Din martie 2018, în Serbia 
funcționează și linia de producție de tablă cutată autoportantă TRS 
153-840, iar din a doua jumătate a anului 2018 a început și producția 
de panouri cu vată minerală.

Având structuri logistice și informatice moderne, care permit 
prelucrarea și onorarea rapidă a comenzilor, TeraSteel a reușit să se 
dezvolte din punct de vedere comercial atât la nivel național, cât și 
pe piețe precum Ungaria, Cehia, Slovacia, Ucraina, Moldova, Austria, 
Germania, Olanda, Slovenia, Croația, Elveția.

În prezent, compania TeraSteel exportă produse în peste 25 de țări.

TERASTEEL PRODUCE

• sisteme de panouri termoizolante pentru perete și acoperiș cu    

   spumă poliuretanică, tip PUR, PIR și PIRXV, și cu vată mineral;

•  profile zincate de tip Z, C, U și Σ - elemente structurale din oțel;

•  armături pentru profile PVC;

•  tablă cutată autoportantă TRS 153-840;

•  hale la cheie. 

EFFICIENT AND DURABLE

TeraSteel is part of the TeraPlast Group, the largest manufacturer 
of construction materials on the Romanian market. Over time, the 
company has invested constantly in technological development, 
and is now able to produce galvanized profiles, thermal insulating 
panels with mineral wool and poliurethane foam, types PUR, PIR and 
PIRXV, as well as metallic accessories. Additionally, by belonging to 
the TeraPlast Group, TeraSteel now also has the possibility to offer its 
clients complete solutions – turnkey halls.

The company’s factories are equipped with state-of-the-art 
production lines, which allow it to offer high-quality products. These 
are situated in the TeraPlast Industrial Park, in Saratel, Bistrita-
Nasaud county (the thermal insulating panels factory), and in Bistrita 
(the galvanized profiles factory). 

In 2017, following a 7 million euro investment, TeraSteel opened 
a new factory in Serbia – TeraSteel DOO. It was the TeraPlast 
Group’s first production unit outside of Romania and also the first 
Romanian factory to open abroad after 1990. The investment helped 
complement TeraSteel’s romanian production capacity. As of march 
2018, the TRS153-840 self supporting steel sheet production line 
is functional in Serbia, while production of mineral wool panels 
commenced in the second half of 2018. 

TeraSteel’s modern means of production allow it to deliver its 
products quicly to all of its clients. As a result, the company has 
managed to grow both in Romania, as well as on other European 
markets such as Hungary, the Czech Republic, Slovakia, the Ukraine, 
Moldavia, Austria, Germany, the Netherlands, Slovenia, Croatia and 
Switzerland. 

Today, TeraSteel’s products are present in more than 25 European 
countries.

TeraSteel offers:

•  Thermal insulating panel systems for roofs and walls, with mineral 

    wool and rigid polyurethane foam, tyes PUR, PIR and PIRXV;

•  Galvanized profiles, types Z, C, U and Σ;

•  Fittings for PVC profiles;

•  TRS 153-840 self-supporting steel sheets;

•  Turnkey halls.
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Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul producției tâmplăriei 
termoizolante, fabrica de uși și ferestre TeraGlass activează atât 
pe piața internă, cât și pe piețe dezvoltate din Europa. Competiția 
cu marii producători europeni a făcut nivelul performanțelor și al 
calității tâmplăriei produse de TeraGlass să crească. Astfel, aceasta se 
aliniază astăzi cu succes normelor europene.

Ca parte a Grupului TeraPlast, TeraGlass împarte aceleași valori și 
caută mereu să aducă cele mai bune soluții pentru clienții săi. Fabrica 
sa din Bistrița are o capacitate anuală de 120.000 de unități. Cele 
mai multe din aceste produse sunt destinate exportului. De altfel, 
exportul reprezintă 75% din activitatea TeraGlass.

Gama variată de produse din portofoliul TeraGlass îi permite 
companiei să le ofere tuturor clienților săi soluții de cea mai înaltă 
calitate, care să asigure confortul acestora, prin izolare fonică și 
termică, având în același timp un aspect plăcut, care să se potrivească 
diferitelor stiluri arhitecturale. Lista de produse oferite de TeraGlass 
include:

•  Ferestre din PVC;

•  Uși din PVC;

•  Fațade și terase;

•  Confecții din aluminiu.

With more than 15 years of experience in the thermo-insulating 
carpentry manufacturing sector, the TeraGlass windows and 
doors factory is active both on the Romanian market and in other, 
powerful European markets. Competing against larger, European 
manufacturers has helped the company grow and improve the 
performance and quality of its products. As a result, these are now in 
conformity with all European standards.

As part of the TeraPlast Group, TeraGlass shares the same values and 
is always looking to offer the best solutions to its clients. Its factory 
in Bistrita has an annual capacity of 120.000 units. Most of these 
products are exported. In fact, exports make up 75% of all TeraGlass 
activities.

The wide range of products featured in TeraGlass’ portfolio allows 
the company to offer its clients solutions of the highest quality, which 
can guarantee their comfort, through thermal and sound insulation, 
and a pleasant look, perfect with all architectural styles. TeraGlass’ 
list of products includes:

•  PVC Windows;

•  PVC Doors;

•  Facades and terraces;

•  Aluminum products.
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Minimizarea impactului pe care activitatea Grupului TeraPlast o are 
asupra mediului înconjurător este parte importantă din standardele 
de guvernanță corporativă pe care acesta le aplică. Gestionarea 
responsabilă a deșeurilor rezultate din activitatea companiilor este 
constant în atenția noastră și investim anual în această direcție. 

În urma unei investiții de peste 4 milioane de euro, în 2018 linia 
de business reciclare PVC rigid și-a început activitatea în cadrul 
TeraPlast SA. Din aprilie 2019, linia de business a fost transferată 
către TeraPlast Recycling.

Fabrica este dotată cu cele mai moderne tehnologii de curățare și 
sortare, achiziționate de la liderii de piață europeni. Cu o capacitate 
de procesare de 12.000 tone/an, aceasta se poziționează în top 10 
reciclatori de PVC rigid din Europa, și pe primul loc în România, după 
capacitatea de procesare. 

Minimizing the impact which the TeraPlast Group’s activity has on 
the environment is an important part of the company’s corporate 
governance standards. We are constantly paying attention to the 
responsible management of all waste resulted from the activities of 
all our companies and we invest each year towards this goal. 

Following a more than 4 million euros investment, in 2018, TeraPlast’s 
rigid PVC recycling business line commenced operations. In April 
2019, it was transferred to TeraPlast Recycling.

The factory is equipped with modern cleaning and sorting 
technology, acquired from world-renowned manufacturers. With a 
processing capacity of 12.000 tonnes/year, it is the largest rigid PVC 
recycler in Romania and is among the top 10 largest recyclers of rigid 
PVC in Europe. 

INTRODUCERE / INTRODUCTION
COMPANII / COMPANIES 
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SISTEME COMPLETE PENTRU ACOPERIȘ

Povestea Wetterbest a început în anul 1999, când a fost înființată 
compania Depaco, ca importator de țigle metalice. Opt ani mai 
târziu, în 2007, aceasta a adoptat o schimbare a strategiei generale 
de afaceri, extinzându-și activitatea. Astfel, Depaco a trecut de la 
statutul de importator, la cel de producător de țigle metalice de 
calitate superioară. A urmat crearea unui brand puternic, Wetterbest, 
cu scopul de întări poziția companiei pe piață, prin unicitate și calitate 
superioară.

Anul 2013 a însemnat o nouă extindere, prin achiziționarea a 51% din 
acțiunile companiei Cortina. Drept urmare, o nouă linie automată 
de producție a țiglei metalice Wetterbest a fost deschisă la Podari, 
în județul Dolj. Următorul pas important a fost începerea activității 
de export, în 2016. Astfel, produsele Wetterbest au ajuns pe piețe 
europene precum Bulgaria, Serbia, Ungaria, Franţa, Belgia, Slovacia 
sau Cehia.

O nouă etapă în dezvoltarea companiei a venit imediat, în 2017, când 
Grupul TeraPlast a achiziționat 50% din acțiunile Depaco. Doi ani mai 
târziu, în 2019, în urma unei noi investiții, TeraPlast a ajuns la 99% 
participație în Depaco. Tot în 2019, compania Depaco și-a schimbat 
numele în Wetterbest pentru o mai bună asociere între companie 
și brand și pentru alinierea la valorile și standardele de calitate 
promovate de companie.

Astăzi, la Băicoi, Wetterbest produce țiglă metalică cu 4 profiluri, 
tablă cutată de 4 tipodimensiuni, tablă fălțuită și multe alte 
accesorii, utilizând utilaje automate, de înaltă performanță, 
achiziționate de la cei mai renumiți producători europeni. Acestea 
asigură o productivitate ridicată, dar şi o precizie de execuţie mult 
îmbunătăţită, oferindu-i companiei posibilitatea de a livra rapid către 
clienții săi produse la standarde europene.

COMPLETE ROOFING SYSTEMS

Wetterbest’s story started out in 1999, with a company called Depaco 
at that time, an importer of metallic tiles. Eight years later, in 2007, 
the company changed its strategy and extended its activity, to 
become a manufacturer of high-quality metallic tiles. What followed 
was the creation of a strong brand, called Wetterbest, with the goal to 
strengthen the company’s position on the market.

In 2013, Depaco acquired 51% of Cortina. As a result, a new automated 
metallic tile production line opened in Podari, Dolj county. The 
next step called for an expansion outside of Romania, with Depaco 
commencing export activities. Thus, the Wetterbest brand reached 
seven other European states: Bulgaria, Serbia, Hungary, France, 
Belgium, Slovakia and the Czech Republic. 

The next big step for Depaco came in 2017, when the TeraPlast Group 
acquired 50% of its shares. Two years later, in 2019, following a new 
round of investments, TeraPlast managed to acquire 99% of Depaco. 
That same year, Depaco changed its name to Wetterbest, in order to 
create a stronger bond between the company and the brand and to 
keep pace with the company’s values and standards of quality.

Today, in Baicoi, Wetterbest manufactures metallic tiles with four 
profiles, self-supporting steel sheets in four different sizes and other 
accessories, using state-of-the-art machines, acquired from world-
renowned European manufacturers. These ensure that the company 
is always able to deliver high-quality products to its clients, on time. 

INTRODUCERE / INTRODUCTION
COMPANII / COMPANIES 
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În 2017, în urma unei investiții de 7 milioane euro, TeraSteel a deschis 
o nouă fabrică în Serbia- TeraSteel DOO. Aceasta este prima unitate 
de producție a Grupului TeraPlast în afara României, dar și prima 
fabrică cu capital integral privat românesc inaugurată în străinătate 
după 1990. 

Investiția a venit în completarea capacității de producție a fabricii 
TeraSteel din România. Din martie 2018, în Serbia funcționează și 
linia de producție de tablă cutată autoportantă TRS 153-840, iar din 
a doua jumătate a anului 2018 a început și producția de panouri cu 
vată minerală.

Cu o capacitate anuală de producție de peste 2 milioane de metri 
pătrați de panouri, TeraSteel Serbia a devenit rapid un important 
furnizor în Europa centrală și de est. În doar primul an de activitate, 
fabrica a produs peste un milion de metri pătrați de panouri 
termoizolante cu spumă poliuretanică și peste 100.000 metri liniari 
de tablă cutată autoportantă.

TeraSteel DOO deservește țări precum Serbia, Bulgaria, Macedonia, 
Bosnia, Croația și Muntenegru, dar și piețe secundare precum 
Ungaria, sudul României și nordul Greciei. 

In 2017, following a 7 million euros investment, TeraSteel opened a 
new factory in Serbia, TeraSteel DOO. It was the TeraPlast Group’s 
first production unit outside of Romania and also the first fully-
owned Romanian factory to open abroad after 1990. 

The investment helped complement TeraSteel’s Romanian 
production capacity. As of march 2018, the TRS153-840 self 
supporting steel sheet production line is functional in Serbia, while 
production of mineral wool panels commenced in the second half of 
2018. 

With an annual production capacity of more than 2 million square 
meters of panels, TeraSteel Serbia has quickly become an important 
supplier in Central and Eastern Europe. In its first year of activity, the 
factory delivered over a million square meters of thermal insulating 
panels with polyurethane foam, and over 100.000 liniar meters of self 
supporting steel sheet. 

TeraSteel DOO serves Serbia, Bulgaria, Macedonia, Bosnia, Croatia, 
Montenegro, as well as secondary markets, such as Hungary, 
southern Romania and northern Greece.
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UTILITĂȚI
ÎN INFRASTRUCTURĂ
Deși în ultimii ani în România s-au făcut progrese remarcabile în 
ceea ce privește dezvoltarea rețelelor de utilități în infrastructura 
urbană și rurală, există încă numeroase gospodării ce nu au 
acces la servicii esențiale cum sunt apa potabilă, canalizarea 
sau rețele de telefonie și date. Sistemele din material plastic 
oferite de TeraPlast asigură soluții pentru aceste nevoi astfel 
încât populația să poată beneficia în siguranță, fără riscul 
contaminării sau îmbolnăvirii de aceste utilități.

APLICAȚII

• Canalizări exterioare
• Apă și gaz
• Electrice

SOLUȚII PENTRU

• Transport ape uzate și pluviale
• Inspecție și acces rețele canalizare
• Drenaj ape subterane și supraterane
• Sisteme de Management - ape pluviale
• Epurare și tratare apă
• Transport și distribuție apă și gaz
• Cămine de apometre și apometre
• Protecție cabluri electrice și fibră optică

INFRASTRUCTURE
UTILITIES
Although remarkable progress was made in the last years 
in Romania as related to the development of urban and 
rural infrastructure utility networks, there are still numerous 
households with no access to the essential services such as 
drinking water, sewerage and telephone and data networks. 
The plastic equipment offered by TeraPlast offer solutions for 
such needs so that the population can safely use these utilities 
with no risk of contamination and disease.

APPLICATIONS

• Outdoor sewerage systems
• Water and gas
• Electricals

SOLUTIONS FOR

• Transporting wastewater and rainwater
• Inspection and access to the sewer networks
• Underground and surface water drainage
• Management System – rainwater
• Water cleaning and treatment
• Water and gas transport and distribution
• Meter chambers and water meters
• Protection of electrical cables and optical fibre

INTRODUCERE / INTRODUCTION
PRODUSE / PRODUCTS
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INSTALLATIONS FOR 
CONSTRUCTIONS
The need for innovative installations for constructions is 
continuously rising. If you wish to fit your building with safe 
and sustainable indoor systems, TeraPlast can provide you 
with an extensive range of systems and solutions made of 
materials with an excellent durability and long-term high 
performance. We offer solutions both for applications inside 
the building and outside the building.

APPLICATIONS

• Indoor drains
• Heat
• Water and gas
• Outdoor sewerage
• Electricals

SOLUTIONS FOR
• Drainage of wastewater and rainwater
• Traps for indoor applications
• Tight passing through foundations
• Heating systems
• Sewerage and underground and surface water drainage
• Roof and terrace receptors
• Chutes and pipes
• Inspecting the exterior sewer pipes
• Management System – rainwater
• Water cleaning and treatment
• Water and gas distribution
• Water meters and meter chambers
• Protection of electrical cables 

INSTALAȚII 
ÎN CONSTRUCȚII
Nevoia pentru instalații inovative în construcții este în creștere 
tot mai accentuată. Acolo unde se dorește echiparea cladirii cu 
sisteme de instalații interioare sigure și sustenabile, TeraPlast 
vă poate asigura o gamă larga de sisteme și soluții realizate din 
materiale de o excelentă durabilitate și performanțe înalte pe 
termen lung. Oferim soluții atât pentru aplicații din interiorul 
clădirii cât și pentru  cele din exteriorul clădirii.

APLICAȚII

• Canalizări interioare
• Termice
• Apă și gaz
• Canalizări exterioare
• Electrice

SOLUȚII PENTRU
• Evacuare - ape menajere și pluviale
• Sifoane în aplicații interioare
• Treceri etanșe prin fundații
• Sisteme de încălzire
• Canalizare și drenaj apă din subteran și suprateran
• Receptori de acoperișuri și terase
• Jgheaburi și burlane
• Inspecție conducte canalizări exterioare
• Sisteme de Management - ape pluviale
• Epurare și tratare apă
• Distribuție apă și gaz
• Cămine pentru apometre si apometre
• Protecție cabluri electrice
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INDUSTRIE
TeraPlast este liderul pieței interne de granule și produce 
granule plastifiate și rigide cu aplicații în industria 
prelucrătoare pentru extrudare și injecție. TeraPlast 
livrează granule pentru cei mai importanți producători de 
cabluri din Romania și își propune constant dezvoltarea 
portofoliului de produse.

APLICAȚII

• Granule PVC plastifiate
• Granule PVC rigide

SOLUȚII PENTRU

• Mantale și izolații cabluri electrice
• Tălpi încălțăminte
• Furtune transparente
• Injecție fitinguri și alte accesorii și componente
• Extrudare țevi, jgheaburi electrice, lambriuri
• Alte aplicații pentru extrudare sau injecție

INDUSTRY
TeraPlast is the leader of the internal market of pellets and 
manufactures plastic and rigid pellets which are used in the 
processing industry for extrusion and injection moulding. 
TeraPlast delivers pellets to the most important cable 
producers in Romania and constantly seeks to enlarge its 
product portfolio.

APPLICATIONS

• Plastic PVC pellets
• Rigid PVC pellets

SOLUTIONS FOR

• Covers and insulations for electrical cables
• Shoe soles
• Transparent hoses
• Fitting injections and other accessories and components
• Pipe extrusion, electrical chutes, wainscot panelling 
• Other applications for extrusion or injection



13www.teraplast.ro

INTRODUCERE / INTRODUCTION
PRODUSE / PRODUCTS 

PRELUCRARE
Linia de business Profile tâmplărie include sistemele de 
profile cu 4, 6 și 7 camere și lățimi constructive cuprinse între 
60 și 88 mm. Din 2009 până în prezent TeraPlast a investit 
peste 6,3 milioane € în dezvoltarea capacităților de producție 
și a unor noi sisteme de profile.

APLICAȚII

• Profile PVC
• Armături și accesorii
• Feronerie

SOLUȚII PENTRU

• Uși și ferestre-profile 4 camere TP4000
• Uși și ferestre-profile 6 camere TP6000
• Uși și ferestre-profile 7 camere TP7000
• Armături metalice pentru profile PVC
• Accesorii pentru uși și ferestre
• Feronerie

PROCESSING
Carpentry profile business line includes the profile systems 
with 4, 6 and 7 chambers and constructive widths ranging 
from 60 to 88 mm. From 2009 to the present TeraPlast 
has invested over 6,3 milion € in the development of the 
production output and new profile systems.

APPLICATIONS

• PVC profiles
• Reinforcements and accessories
• Hardware

SOLUTIONS FOR

• Doors and windows – 4-chamber profiles TP4000
• Doors and windows – 6-chamber profiles TP6000
• Doors and windows – 7-chamber profiles TP7000
• Metallic reinforcements for PVC profiles
• Door and window accessories
• Hardware





Cap. 1   Drenajul apelor subterane și supraterane 
Underground and overground water drainage

Cap. 2  Managementul apelor pluviale 
Rainwater Management

Cap. 3  Pre-epurare și tratare ape pluviale și menajere 
Wastewater and rainwater treatment

Cap. 4  Protecție cabluri electrice 
Cable protection

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
INFRASTRUCTURE - UTILITIES





1.1    Țevi și fitinguri drenaj 
Drainage pipes and fittings

1.2    Guri de scurgere stradale 
Rainwater gullies 

1.3    Guri de scurgere pentru parcări 
Rainwater gullies for parking areas

CAP. 1     DRENAJUL APELOR SUBTERANE 
ȘI SUPRATERANE 
DRAINAGE OF UNDER/ABOVE 
GROUND WATERS 
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1.1    Țevi și fitinguri drenaj 
Drainage pipes and fittings
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Descrierea sistemelor de drenaj

În calitate de expert în domeniul soluțiilor pentru rețele de 
canalizare, TeraPlast completează portofoliul său de sisteme 
cu soluții pentru drenajul apei, punând la dispoziția clienților 
săi trei sisteme de drenaj din care aceștia pot opta, în funcție 
de aplicația pe care o au de executat, astfel:

• Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi rigide cu fante 
fabricate din PVC cu perete compact.

• Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi flexibile cu 
fante, fabricate din PVC gofrat.

• Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi flexibile cu fante 
fabricate din PE corugat cu perete dublu. 

Toate aceste sisteme se pot utiliza pentru drenajul apelor 
subterane, în cazul diferitelor aplicații cum sunt sistemele de 
drenaj de suprafață și de adâncime, subtraversări și drenaje 
pentru drumuri, căi ferate, construcții de stadioane dar și 
alte construcții civile sau industriale, amenajări hidrotehnice 
sau diferite aplicații în agricultură. Alegerea soluției optime, 
respectiv a sistemului, urmând să se facă în funcție de aplicația 
ce urmează să fie pusă în operă și cerințele de rigiditate impuse 
de aplicația respectivă.

Durata de viață a sistemelor de drenaj realizate din PVC sau PE 
este estimată la minim 50 de ani.

Aceste sisteme cu rezistență mare la coroziune se pot instala 
simplu și extrem de rapid, in special în cazul sistemelor ce au 
în componență tevile livrate in colaci. Întreținerea și curățarea 
sistemelor se poate face cu usurință.

Sistemul de drenaj cu țevi rigide cu 
fante din PVC cu perete compact 

TeraPlast produce țevi din PVC-U cu perete compact, rigide, 
pentru drenaj prevăzute cu mufă și garnitură elastomerică, cu 
diametre cuprinse între 110 și 400 mm, în clasele de rigiditatea 
inelară  SN4 și SN8. Țevile se produc în bare cu mufă și garnitura 
montată, cu lungimea de 6m.

Acest tip de sistem se utilizeaza pentru drenarea apelor 
subterane in special în condiții mai deosebite în care încărcările 
statice și dinamice sunt ridicate, cum sunt aplicațiile din 
domeniul feroviar, rutier cu clase mari de încarcare, etc. Pe 
lângă aplicații clasice, ca cele descrise mai sus acest tip de 
sistem se poate utiliza și pentru colectarea levigatului la 
depozitele de deșeuri solide, sau captarea biogazului din 
depozitele de deșeuri menajere.

Temperatura max.acceptabilă a fluidului vehiculat este de 60°C.

Caracteristicile fizico-chimice și implicit avantajele acestui 
sistem sunt similare cu cele ale sistemului din PVC-U, descrise în 
capitolul Tevi si Fitinguri din PVC-U pentru canalizări exterioare. 

Țevile pentru drenaj sunt fabricate conform standardului 
SF 97/2015, prin executarea unei operații suplimentare de 
frezare a unor fante pe circumferința țevilor din PVC compact, 
cu ajutorul unui utilaj specializat. Fantele se realizează 
perpendicular pe axa țevii.

Drainage systems description

As an expert in the field of sewer solutions, TeraPlast 
completes its portfolio of drainage solutions systems, 
providing its customers three drainage systems from which 
they can choose, depending on the application they have to 
execute, so:

• Drainage system using rigid pipes made of PVC and PVC 
slotted compact wall pipes.

• Drainage system using slotted PVC corrugated flexible 
pipes.

• Drainage system using slotted flexible pipes made of 
double-walled corrugated PE.

All these systems can be used for drainage of groundwater 
in various applications such as surface and depth drainage 
systems, undercrossing and drainage for roads and railways, 
construction of stadiums and other civil or industrial 
buildings, hydro-technical improvements or different 
agricultural applications. The optimal solution, respectively 
choose of the optimal system will be made depending on 
the application that is going to be installed and stiffness 
requirements imposed by the application.

The life of drainage systems made of PVC or PE is estimated 
at a minimum 50 years.

These systems with high corrosion resistance can be 
installed simple and very quickly, especially if the systems 
are made up of pipes supplied in coils. Systems maintenance 
and cleaning can be done easily.

The PVC compact rigid slotted wall 
pipe system

TeraPlast produce PVC drainage rigid pipes with compact 
wall, provided with socket and elastomeric sealing gasket, 
with diameters between 110 and 400 mm, in ring stiffness 
classes SN4 and SN8. The pipes are produced in 6m length 
bars with socket and sealing gasket. 

This type of system is used for drainage of groundwater, 
especially in special conditions in which static and dynamic 
loads are high, as are applications in railways, roads with 
high class traffic, etc. In addition to traditional applications, 
such as those described above this system can also be used 
to collect leachate from solid landfills or biogas capture from 
waste landfills.

The maximum acceptable temperature of the fluid is 60°C.

The physico-chemical proprieties and implicit advantages of 
this system are similar to those of PVC-U system, described 
in Chapter PVC-U Sewer pipes and fittings.

Drainage pipes are manufactured according to the SF 
97/2015 standard, by executing an additional operation of 
slot milling on the circumference of compact PVC pipes, using 
a special machine. The slots are executed perpendicular to 
the axis of the pipe.
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The slots have dimensions of 1,00mm and 2,00mm with a 
distance of 10,00mm them.

The pipes can be made with 1, 2, 3 or 4 rows of slots.

Depending on the executed number of rows of slots, results 
the opening degree.

Thus we have:

• 4 rows of slots - 360°
• 3 rows of slots - 270°
• 2 rows of slots - 180°
• 1 row of slots - 90°

For this type of pipes can be used injected PVC SN4 or SN8 
fittings, presented in detailed in Chapter Chapter PVC-U 
Sewer pipes and fittings which are perfectly compatible with.

The slotted PVC corrugated flexible 
wall drainage pipe system 

The slotted PVC corrugated flexible wall drainage pipe 
system is a complete system comprising of PVC pipe with a 
single wall, which is mainly used for draining groundwater in 
residential applications, for protection against moisture and 
groundwater acting on the foundations and walls, roadside 
traffic areas, sports fields or in agriculture, grassland or 
other type of lands, or for water dispersal and infiltration 
from micro-treatment plant. 

Generally is recommended to use this system for relatively 
simple applications that do not require ring stiffness 
conditions.

Diameter range of this system includes pipes with diameters 
between 50 and 160mm.

The pipes are produced and delivered in coils with lengths of 
50m. Each seat is equiped with a special double coupler for 
connecting with the next section.

Pipes are also available and can be ordered with a synthetic 
filter coating. (Pipes are encased in a geotextile cloth).

The maximum acceptable temperature of the fluid is 60°C.

Drainage pipes are manufactured by extrusion according SR 
EN61386-23: 2004 by execution of slits on the circumference 
of corrugated PVC pipes using a specialized machine. The 
slots are executed perpendicular to the axis of the pipe.

The pipes are provided with slits all around their 
circumference (360°).

 Correspondence between the number of slots on section and 
the free receiving surface (in cm2/m) can be checked in the 
following part of the catalog presenting the range in detail.

The system is completed by a range of molded fittings 
manufactured specifically for this type of pipe.

The slotted PE flexible double wall 

Fantele au dimensiuni de 1,00mm și 2,00mm cu o distanță de 
10,00mm între acestea.

Țevile se pot realiza cu 1, 2, 3 sau 4 rânduri de fante.

În funcție de numarul rândurilor de fante executate, rezultă 
gradul de deschidere.

Astfel vom avea :

• Cu 4 rânduri de fante - 360°
• Cu 3 rânduri de fante - 270°
• Cu 2 rânduri de fante - 180°
• Cu 1 rând de fante - 90°

Pentru acest tip de țevi se pot utiliza fitingurile injectate din 
PVC SN4 sau SN8, prezentate detaliat în cadrul capitolului de 
țevi și fitinguri din PVC-U pentru canalizări exterioare cu care 
sunt perfect compatibile.

Sistemul de drenaj cu țevi flexibile cu 
fante din PVC cu perete gofrat 

Sistemul de tevi flexibile din PVC gofrat pentru drenaj este un 
sistem complet ce cuprinde țevi din PVC cu un singur perete, 
ce se utilizează în special pentru drenarea apelor subterane 
în aplicații rezidențiale, pentru protecția împotriva umezelii și 
a apelor freatice ce acționează asupra fundațiilor și zidurilor, 
pe marginea drumurilor, în afara zonelor cu trafic, terenuri de 
sport sau în agricultură, pentru drenajul pajiștilor sau altor 
terenuri sau pentru disiparea și infiltrarea apelor provenite 
din micro-stații de epurare. În general utilizarea acestui sistem 
este recomandată pentru aplicații relative simple ce nu impun 
condiții de rigiditate inelară.

Gama de diametre a acestui sistem cuprinde țevi cu diametrul 
cuprins între 50 și 160mm.

Țevile se produc și se livrează în colaci cu lungimi de 50m. 
Fiecare colac fiind prevazut cu o mufa special dublă pentru 
conectarea cu tronsonul următor.

De asemenea țevile sunt disponibile și se pot comanda și cu 
înveliș din filtru sintetic. (Tevile sunt îmbrăcate într-o pânză de 
geotextil).

Temperatura maximă acceptabilă a fluidului vehiculat este de 
60°C.

Țevile pentru drenaj sunt fabricate prin extrudare conform 
standardului SR EN61386-23:2004, prin executarea unor 
fante pe circumferința țevilor din PVC gofrat, cu ajutorul 
unui utilaj specializat. Fantele se realizează perpendicular pe 
generatoarea țevii.

Tevile sunt prevăzute cu fante pe toată circumferința (360°).

Corespondența între numărul fantelor pe secțiune și suprafața 
liberă de preluare (in cm2/m) se poate consulta în partea 
urmatoare a catalogului ce prezintă detaliat această gamă.

Sistemul este întregit de o gama de fitinguri injectate fabricate 
special pentru acest tip de țeavă.
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corrugated drainage pipe system
The slotted PE flexible double wall corrugated drainage 
pipe system is a complete system comprising of PE double 
wall corrugated pipes, which is used for surface and depth 
drainage systems, undercrossing and drainage for roads, 
railways, stadiums construction and other civil or industrial, 
or other applications where it is required to ensure a high 
ring stiffness.

Corrugated pipes have a smooth inner wall, made in 
medium-density polyethylene, and the outer one, high-
density polyethylene, shaped and glued to the inner wall in 
the contact areas. The corrugated structure provides pipe 
flexibility and a minimum consumption of material per unit 
of length for a given diameter and a ring stiffness.

The system includes flexible pipes for drainage PE double 
wall with diameters between 90 and 200mm in ring stiffness 
classes SN4, SN8 according to EN ISO9969.

External shock resistance is according to EN744 and ring 
flexibility according EN1446. 

The pipes are produced and delivered in coils with different 
lengths depending on pipe diameter. Each seat is equipped 
with a special double coupler for connecting with the next 
section.

The maximum acceptable temperature of the fluid is 40°C.

Drainage pipes are manufactured according to EN 13476-3 SR: 
2009 standard by performing of slots on the circumference of 
corrugated PE pipes using a specialized machine. The slots 
are executed perpendicular to the axis of the pipe.

The pipes are provided with three types of slots: at 360°, 
at 225° and at 135°. The slots through which the water 
enters the tube are located symmetrically around the 
circumference and along the length of the pipe. These 
perforations take about 50 to 100 cm2/m2 of pipe surface for 
free water movement depending on the slot alternative.

The correspondence between the number of slots per section 
and the free surface (in cm2/m) can be found in the following 
part of the catalog that presents in detail this range.

The system is completed by a range of molded fittings made 
specifically for this type of pipe.

TRANSPORT, HANDLING 
AND STORAGE

When transporting pipes, flat-bed vehicles shall be used. The 
bed shall be free from nails and other metallic protuberances, 
which may damage the pipes. Secure the pipes effectively 
before transporting them. 

When handling the pipes, take care to prevent damage. 
Plastics products can be damaged when in contact with sharp 
objects or if dropped, thrown or dragged along the ground.

In case of unloading pipes from the trucks with a crane use 
textile belts.

If loading or unloading pipes using forklifts, ensure that only 

Sistemul de drenaj cu țevi flexibile 
corugate cu fante din PE cu perete dublu 
Sistemul de tevi flexibile corugate din polietilenă  pentru 
drenaj este un sistem complet ce cuprinde țevi din PE 
corugate cu perete dublu, ce se utilizează în sisteme de 
drenaj de suprafață și de adâncime, subtraversări și drenaje 
pentru drumuri, căi ferate, construcții de stadioane dar și alte 
construcții civile sau industriale, sau alte aplicații în care este 
solicitată asigurarea unei rigidități inelare ridicate.

Conductele corugate au peretele interior neted, din polietilenă 
de medie densitate, iar cel exterior, din polietilenă de înaltă 
densitate, profilat și lipit de cel interior în zonele de contact. 
Structura corugată asigură flexibilitatea conductei și un 
consum minim de material pe unitatea de lungime, pentru un 
diametru și o rigiditate inelară date.

Sistemul cuprinde țevi flexibile din PE pentru drenaj cu perete 
dublu cu diametre cuprinse între 90 și 200mm în clasele de 
rigiditatea inelară  SN4, SN8 conform EN ISO9969.

Rezistența la șoc exterior este conform EN744 iar flexibilitatea 
inelară conform EN1446. 

Țevile se produc și se livrează în colaci cu lungimi diferite, in 
funcție de diametrul țevii. Fiecare colac este prevazut cu o 
mufa specială dublă pentru conectarea cu tronsonul următor.

Temperatura max. acceptabilă a fluidului vehiculat este de 
40°C.

Țevile pentru drenaj sunt fabricate conform standardului 
standardului SR EN 13476-3:2009, prin executarea unor fante pe 
circumferința țevilor din PE gofrat, cu ajutorul unui utilaj specializat. 
Fantele se realizează perpendicular pe generatoarea țevii.

Tevile sunt prevăzute cu trei tipuri de fante: la 360°, la 225° 
și la 135°. Fantele prin care apa pătrunde în tub sunt situate 
simetric pe circumferința și pe toată lungimea țevii. Aceste 
perforații ocupă aproximativ între 50 si 100 cm2/m2 din 
suprafața țevii pentru libera circulație a apei în funcție de 
varianta de perforare.

Corespondența între numărul fantelor pe secțiune și suprafața 
liberă de preluare (în cm2/m) se poate consulta în partea 
urmatoare a catalogului ce prezintă detaliat această gamă.

Sistemul este întregit de o gama de fitinguri injectate, fabricate 
special pentru acest tip de țeavă.

TRANSPORTUL, MANIPULAREA  
ȘI DEPOZITAREA

Când se transportă țevile, se vor utiliza vehicule a căror 
platforme trebuie să fie libere de cuie sau alte protuberanțe 
metalice ce pot deteriora țevile. Asigurați în mod eficient 
conductele înainte de a le transporta. 

La manipularea tevilor asigurați-vă să preveniți deteriorarea 
acestora. Produsele din material plastic pot fi deteriorate 
atunci când în intră în contact cu obiecte ascuțite sau în cazul 
în care cad, sunt aruncate sau târâte pe sol. În cazul descărcării 
țevilor din camioane cu o macara utilizați centuri textile.
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fork lift trucks with smooth forks should be used. 

The impact resistance of plastics products is lowered at very 
low temperatures and under such conditions, extra care 
during handling is recommended to avoid any sharp impacts 
at the time of handling or loading and unloading.

We recommend special attention to handling pipes and 
fittings when the ambient temperature is below -5°C.

When storing pipes and fittings on site, the contractor must 
provide adequate space for storage. The pipes have to be 
stored on flat surfaces without sharp objects (stones or 
bumps). We recommend to keep the fittings in the original 
packaging as much as possible. If there is not available a 
covered space, fittings can be kept also outdoors.

When stored on a longer term (6+ months) it is recommended 
to protect pipes from solar radiation in a manner that does 
not obstruct the ventilation and also to remove the pipes 
seals and keeping them in a place protected from intense 
sunlight and high temperatures.

More information regarding the handling and storage of PVC 
rigid pipes for drainage that are delivered in bars you can 
find up in Chapter PVC-U Pipes and fittings for sewer.

 
Installation

Trench Excavation

It is recommended that the trench excavation not run long 
before installing pipes. The trench should be covered as 
soon as possible after installing the pipes, if possible, even 
in the same day.

Working in open trenches is a potential danger. You should 
provide protection of the trench walls. Make sure that when 
operators are in the ditch the movement of equipment can 
not cause the collapse of the trench and there are no other 
objects that may fall into the ditch. The trench base should 
provide sufficient space for pipes joining and achievement 
in properly conditions of the soil compaction and do not 
reduce the positive influence of soil on pipes.

More information regarding the type of the trench you can 
find up in Chapter PVC-U Pipes and fittings for sewer.

Preparation of the bed assembly and pipes installation

After performing the trench, the first step is to cover the walls 
and base of the trench with a geotextile.

After this you have to execute the drainage pipe support bed 
with gravel of graded 3-5mm and minimum 10cm thickness.

Some space shall be provided under the planned position of 
the socket. 

Ground water swelling up in the trench should be prevented 
with suitable de-watering.

În cazul în care țevile se încarcă sau descarcă folosind 
stivuitoare, asigurați-vă să fie folosite numai motostivuitoarele 
cu furci netede. Rezistența la impact a produselor din plastic 
este redusă la temperaturi foarte scăzute și în astfel de condiții, 
o atenție suplimentară trebuie acordată în timpul manipulării 
pentru a se evita orice impact cu obiecte ascuțite la momentul 
manipulării, încărcării sau descărcării. Recomandăm o atenție 
deosebită la manevrarea țevilor și fitingurilor în cazul în care 
temperatura este sub -5°C.

La depozitarea țevilor și fitingurilor în șantier, constructorul 
trebuie să asigure un spațiu adecvat pentru depozitarea acestora. 
Țevile trebuie depozitate pe suprafețe plane, fără obiecte ascuțite 
(pietre sau proeminențe). Fitingurile se recomandă sa fie pastrate 
în ambalajul original cât mai mult cu putință. Dacă nu există un 
spatiu acoperit se pot păstra și în exterior.

În cazul depozitării pe o perioadă mai îndelungată (peste 
6 luni) se recomandă protejarea țevilor de radiatiile 
solare astfel încât sa nu se împiedice aerisirea acestora și 
deasemenea demontarea garniturilor țevilor și păstrarea 
acestora într-un spațiu ferit de radiații solare puternice și 
temperaturi ridicate.

Mai multe informații cu privire la manipularea si depozitarea 
tevilor rigide din PVC pentru drenaj ce se livrează in bare gasiți 
la capitolui Țevi si fitinguri din PVC-U pentru canalizări 
exterioare.

Instalarea

Excavarea șanțului de montaj

Se recomandă ca excavarea sanțului să nu se execute cu mult timp 
înainte de instalarea țevilor. Șanțul trebuie acoperit cat mai repede 
după instalarea țevilor, daca este posibil, chiar în aceeași zi. 

Lucrul în santuri deschise prezintă un potențial pericol. Se 
recomandă asigurarea pereților șanțului. Asigurați-vă ca 
atunci când operatorii sunt în șanț mișcarea echipamentelor 
de pe mal nu poate provoca prăbușirea șantului și nu există 
alte obiecte ce pot cădea în șanț. Baza șanțului trebuie 
să asigure un spațiu suficient pentru îmbinarea țevilor și 
realizarea in mod corespunzător a compactării și nu trebuie 
să reducă influența pozitivă a solului asupra țevilor. 

Mai multe informații cu privire la tipurile de șanț gasiți 
la capitolui Țevi si fitinguri din PVC-U pentru canalizări 
exterioare și sunt aplicabile în special în cazul instalării unor 
sisteme de drenaj în conditii dificile de lucru. 

Pregătirea patului de montaj și instalarea țevilor

După executarea șanțului primul pas constă în acoperirea 
pereților si bazei șanțului cu un material geotextil.

Urmează executarea patului suport al țevii de drenaj din pietriș 
cu granulometrie 3-5mm și cu o grosime de minim 10cm.

Este indicat să se asigure un mic spațiu în zonele în care se 
vor poziționa mufele țevilor.

În cazul apariției apei în șanț din pânza freatică se vor lua 
masuri de evacuare a acesteia cu echipamente adecvate. 

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
  ȚEVI ȘI FITINGURI DRENAJ / DRAINAGE PIPES AND FITTINGS



24www.teraplast.ro

Installation of the sistem

Before the pipe installation, it is necessary to check pipes 
and fittings of any potential damage. Flow direction is from 
the pipe spigot end to the pipe socket. For this reason it is 
recommended to begin installation from the downstream 
part of the section working upwards. Each pipe and fittings 
will be installed according the slope of the project. Lay the 
pipe in the trench so that it bears evenly on the bedding 
throughout its length.

The rigid PVC pipes for drainage with gasket are properly 
chamfered when coming from the factory. Pipes cut on the 
site will be cut at an angle of 90° to their horizontal axis then 
deburr the  cut end and execute a new chamfer with a file at 
an angle of 15°.

The corrugated flexible pipes can be cut extremely simple 
with a fine-toothed saw, perpendicular to the axis pipe in the 
lowest point of corrugation and then deburr. For this type of 
pipes there is not necessary the chamfer.

More detailed instructions regarding the installation of rigid 
PVC pipes for drainage pipes you can find up in Chapter 
PVC-U Pipes and fittings for sewer and are applicable to the 
drainage pipe installation systems PVC rigid.

Backfilling and compactation

Once the pipeline has been installed, you can start filling in 
the pack. 

The filler used will still be graded gravel of 3-5mm and will 
run in of 20 cm compacted layers.

This continues until the filler pipe exceeds the upper part of 
the pipe with 40 cm, then cover with the two loose ends of 
the geotextile.

The filling is completed with layers of the excavated material 
(earth), which are compacted.

It is important that compaction is done with the right 
equipment and to supervise the work so that on the working 
period to do not cross over excavation with heavy machinery.

Instalarea sistemului

Înainte de instalare, se vor verifica țevile și fitingurile și 
existența eventualelor defecte. Direcția de curgere este de la 
capatul țevii cu mufă catre capatul fără mufă al țevii. Din acest 
motiv este recomandat sa se înceapă instalarea din zona de 
jos (cota inferioară) a secțiunii de lucru către partea superioară 
(cota superioară). Fiecare țeavă și fiting se vor instala conform 
pantei prevăzute în proiect. Întindeți țeava în șanț astfel încât 
sa fie uniform așezată pe toată lungimea sa pe patul șanțului.

Țevile rigide din PVC cu mufă și garnitura pentru drenaj sunt 
prevazute din fabricație cu un șanfren. Țevile ce se vor debita 
în șantier se vor tăia la un unghi de 90° față de axa orizontală 
după care taietura se va debavura și apoi cu ajutorul unei 
pile se va executa un nou șanfren la un unghi de 15°.

În cazul țevilor flexibile gofrate sau corugate, acestea se 
pot tăia extrem de simplu cu un fierăstrău cu dinți fini, 
perpendicular pe axa țevii în punctul minim de corugare iar 
apoi se debavurează, în acest caz nefiind necesar sanfrenul.

Instrucțiuni mai detaliate în ceea ce privește instalarea țevilor 
rigide din PVC pentru drenaj gasiți la capitolui Țevi si fitinguri 
din PVC-U pentru canalizări exterioare și sunt aplicabile și în 
cazul instalării sisteme de drenaj cu țevi rigide din PVC. 

Umplutura și compactarea șanțului

Odată ce conducta a fost instalată se poate începe umplerea 
șanțului în jurul tubului de drenaj.

Umplutura utilizată va fi tot pietriș cu granulometrie de 3-5mm 
și se va executa în straturi de 20 de cm care se compactează.

Se continuă astfel până ce materialul de umplutură 
depășește partea superioară a țevii cu 40 de cm, apoi se 
acopera cu cele două capete libere ale materialului geotextil.

Umplutura se finalizează cu straturi din materialul excavat 
(pamânt), care se compactează.

Este important ca compactarea să se efectueze cu 
echipamente potrivite și sa se supravegheze lucrarea astfel 
încât pe perioada lucrărilor să nu se treacă cu utilaje grele 
peste săpătură. 

Pietriș cu 
granulometrie fină 
Crushed fine grain

Pietriș cu 
granulometrie fină 
Crushed fine grain

Țeava
Pipe

Țeava
Pipe

Material geotextil 
Geotextile

Material geotextil 
Geotextile
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  ȚEVI ȘI FITINGURI DRENAJ / DRAINAGE PIPES AND FITTINGS

Cod articol Diametrul
De (mm)

Grosime
s (mm)

Nr.
fante

Deschidere
grd

Nr. 
fante/ 

m

Supraf. 
permeabilă

pe ml in 
(cm2)

Lu
(mm)

b
(mm)

VDR110032F200I6000 110 3.2 4 360 83 353 6 10
VDR125032F200I6000 125 3.2 4 360 83 433 6 10
VDR160040F200I6000 160 4.0 4 360 83 600 6 10
VDR200049F200I6000 200 4.9 4 360 83 627 6 10
VDR250062F200I6000 250 6.2 4 360 83 640 6 10
VDR315077F200I6000 315 7.7 4 360 83 647 6 10
VDR400098F200I6000 400 9.8 4 360 83 647 6 10

VDR110032F200I2706 110 3.2 3 270 83 265 6 10
VDR125032F200I2706 125 3.2 3 270 83 325 6 10
VDR160040F200I2706 160 4.0 3 270 83 450 6 10
VDR200049F200I2706 200 4.9 3 270 83 470 6 10
VDR250062F200I2706 250 6.2 3 270 83 480 6 10
VDR315077F200I2706 315 7.7 3 270 83 485 6 10
VDR400098F200I2706 400 9.8 3 270 83 485 6 10

VDR110032F200I1806 110 3.2 2 180 83 177 6 10
VDR125032F200I1806 125 3.2 2 180 83 217 6 10
VDR160040F200I1806 160 4.0 2 180 83 300 6 10
VDR200049F200I1806 200 4.9 2 180 83 313 6 10
VDR250062F200I1806 250 6.2 2 180 83 320 6 10
VDR315077F200I1806 315 7.7 2 180 83 323 6 10
VDR400098F200I1806 400 9.8 2 180 83 323 6 10

VDR110032F200I0906 110 3.2 1 90 83 88 6 10
VDR125032F200I0906 125 3.2 1 90 83 108 6 10
VDR160040F200I0906 160 4.0 1 90 83 150 6 10
VDR200049F200I0906 200 4.9 1 90 83 157 6 10
VDR250062F200I0906 250 6.2 1 90 83 160 6 10
VDR315077F200I0906 315 7.7 1 90 83 162 6 10
VDR400098F200I0906 400 9.8 1 90 83 162 6 10

Cod articol Diametrul
De (mm)

Grosime
s (mm)

Nr.
fante

Deschidere
grd

Nr. 
fante/ 

m

Supraf. 
permeabilă

pe ml in 
(cm2)

Lu
(mm)

b
(mm)

VDR110033F200I6000 110 3.2 4 360 83 353 6 10
VDR125037F200I6000 125 3.7 4 360 83 433 6 10
VDR160047F100I6000 160 4.7 4 360 83 600 6 10
VDR200059F200I6000 200 5.9 4 360 83 627 6 10
VDR250073F200I6000 250 7.3 4 360 83 640 6 10
VDR315092F200I6000 315 9.2 4 360 83 647 6 10
VDR4000117F200I600 400 11.7 4 360 83 647 6 10

VDR110033F200I2706 110 3.2 3 270 83 265 6 10
VDR125037F200I2706 125 3.7 3 270 83 325 6 10
VDR160047F200I2706 160 4.7 3 270 83 450 6 10
VDR200059F200I2706 200 5.9 3 270 83 470 6 10
VDR250073F200I2706 250 7.3 3 270 83 480 6 10
VDR315092F200I2706 315 9.2 3 270 83 485 6 10
VDR400117F200I2706 400 11.7 3 270 83 485 6 10

VDR110033F200I1806 110 3.2 2 180 83 177 6 10
VDR125037F200I1806 125 3.7 2 180 83 217 6 10
VDR160047F200I1806 160 4.7 2 180 83 300 6 10
VDR200059F200I1806 200 5.9 2 180 83 313 6 10
VDR250073F200I1806 250 7.3 2 180 83 320 6 10
VDR315092F200I1806 315 9.2 2 180 83 323 6 10
VDR400117F200I1806 400 11.7 2 180 83 323 6 10

VDR110033F200I0906 110 3.2 1 90 83 88 6 10
VDR125037F200I0906 125 3.7 1 90 83 108 6 10
VDR160047F200I0906 160 4.7 1 90 83 150 6 10
VDR200059F200I0906 200 5.9 1 90 83 157 6 10
VDR250073F200I0906 250 7.3 1 90 83 160 6 10
VDR315092F200I0906 315 9.2 1 90 83 162 6 10
VDR400117F200I0906 400 11.7 1 90 83 162 6 10

Ţevi drenaj PVC COMPACT cu o mufă şi garnitură SN4 - Fante 2mm
PVC  SOLID WALL drainage single socket pipes SN4 - 2mm slot

Ţevi drenaj PVC COMPACT cu o mufă şi garnitură SN8 - Fante 2mm
PVC  SOLID WALL drainage single socket pipes SN8 - 2mm slot
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Cod articol DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Nr. fante/
secțiune

Supraf. perf.
(cm2/ml)

L colac
[m]

TFL0007 50  50,0 44,0 6  32,0 50
TFL0009 65  65,0 58,0 6  25,0 50
TFL0006 80  80,0 72,0 6  26,3 50
TFL0008 100  100,0 91,0 6  24,9 50
TFL0011 160  159,5 144,0 12  41,3 50

Cod articol DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Nr. fante/
secțiune

Supraf. perf.
(cm2/ml)

L colac
[m]

TFD0030 50  50,0 44,0 6  32,0 50
TFD0031 80  80,0 72,0 6  26,3 50
TFD0032 100  100,0 91,0 6  24,9 50

Țevi PVC flexibile drenaj gofrate
PVC  flexible drainage pipes 

Țevi PVC flexibile drenaj gofrate cu filtru sintetic
PVC  flexible drainage pipes with sintetic filter 

DeDi

DiDe
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Cod articol DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Supraf. perf.
(cm2/ml)

L colac
[m]

TVD3VCO090G050C 90 90 74,9  68,5 50
TVD3VCO110G050C 110 110 92,7  76,7 50
TVD3VCO125L050C 125 125 106,2  84,3 50
TVD3VCO140L050C 140 140 120,0  89,9 50
TVD3VCO160L050C 160 160 138,0 96,4 50
TFD0042 200 200 171,0  126,0 25

Cod articol DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Supraf. perf.
(cm2/ml)

L colac
[m]

TVD2VCO090L050C 90 90 74,9 63,5 50
TVD2VCO110L050C 110 110 92,7 67,9 50
TVD2NCO125L050C 125 125 106,2 72,7 50
TVD2VCO140L050C 140 140 120,0 76,0 50
TVD2NCO160L050C 160 160 138,0 80,0 50

Cod articol DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Supraf. perf.
(cm2/ml)

L colac
[m]

TVD1NCO090L050C 90 90 74,9 34,3 50
TVD1VCO110L050C 110 110 92,7 38,4 50
TVD1NCO125L050C 125 125 106,2 42,2 50
TVD1NCO140L050C 140 140 120,0 44,9 50
TVD1NCO160L050C 160 160 138,0 47,1 50

Tub flexibil drenaj PE cu perete dublu cu fante la 360 de grade
PE Double wall flexible drainage pipe with slots at 360 degrees

Tub flexibil drenaj PE cu perete dublu cu fante la 225 de grade
PE Double wall flexible drainage pipe with slots at 225 degrees

Tub flexibil drenaj PE cu perete dublu cu fante la 135 de grade
PE Double wall flexible drainage pipe with slots at 135 degrees

DeDi
O45

Notă
Fiecare colac se livrează cu o mufă dublă de legatură. 
Lungimea de livrare a colacului se poate modifica la comandă.

Note
Each coil is delivered with a double coupler. The lenght of 
the coil can be modified at request.

Notă
Fiecare colac se livrează cu o mufă dublă de legatură. 
Lungimea de livrare a colacului se poate modifica la comandă.

Note
Each coil is delivered with a double coupler. The lenght of 
the coil can be modified at request.

Notă
Fiecare colac se livrează cu o mufă dublă de legatură. 
Lungimea de livrare a colacului se poate modifica la comandă.

Note
Each coil is delivered with a double coupler. The lenght of 
the coil can be modified at request.

DeDi

O45

DeDi

O45

Cod articol DN
[mm]

AL003966 50
AL003570 63
AL004112 75
MCO090 90
MCO110 110
MCO125 125
MCO140 140
MCO160 160
AU004004 200

Mufă drenaj
PVC drainage coupler

DN
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1.2    Guri de scurgere stradale 
Rainwater gullies
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
GURI DE SCURGERE STRADALE / RAINWATER GULLIES

Descrierea gamei de guri de scurgere 
stradale
Gurile de scurgere stradale, sau geigerele, așa cum mai sunt 
cunoscute de o mare parte dintre utilizatori,  reprezintă o 
parte componentă a unei rețele de canalizare ce se utilizează 
pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafetele carosabile 
ale drumurilor, din parcări sau alte suprafețe amenajate și 
directionarea acesteia catre conducta de colectare a rețelei 
de canalizare.

TeraPlast oferă o gură de scurgere modernă și eficientă  
realizată evident din material plastic, cu o structură 
constructivă de tip multi-element.

Avantajele utilizării gurilor de scurgere 
TeraPlast
ETANȘEITATE

Toate elementele componente ce alcatuiesc ansamblul gurii 
de scurgere se etanșează între ele cu ajutorul garniturilor 
elastomerice ce garantează etanșeitatea absolută a 
sistemului de canalizare, eliminându-se astfel riscul poluării 
solului ca urmare a eventualelor pierderi de apă pluvială cu 
conținut ridicat de hidrocarburi.

GARDA HIDRAULICĂ SI DEPOZIT DE NAMOL

Corpul gurii de scurgere este prevazut cu un element ce 
asigură obturarea mirosului prin crearea unei gărzi hidraulice 
astfel ca este evitată emanarea de mirosuri neplacute din 
canalizare în zona  gurii de scurgere. De asemena se asigura 
un volum generos de depozitare a nisipului sau nămolului 
ce este spalat de apele pluviale evitandu-se introducerea 
acestuia în rețeaua de canalizare.   

REZISTENȚA LA AGENȚI CHIMICI ȘI ABRAZIUNE

Gura de scurgere din polietilenă are o rezistență extrem 
de ridicată la abraziune și la agresivitatea unor substanțe 
chimice existente în apele pluviale. 

REZISTENTE ȘI ROBUSTE

Gura de scurgere TeraPlast prezintă toate avantajele asigurate 
de materialele plastice: robustețe, stabilitate a formei, 
flexibilitate. Așa cum este bine știut flexibilitatea produselor 
din mase plastice le asigura un comportament pe termen 
lung mult mai bun decat al celor rigide (beton) deoarece se 
comportă mult mai bine la încărcări succesive de sarcină.

INSTALARE SIMPLĂ ȘI EFICIENȚĂ ECONOMICĂ

Toate elementele componente au o greutate redusă, putând 
fi manevrate de o singura persoană, astfel că instalarea gurii 
de scurgere este mult simplificată și rapidă, fără costuri 
suplimentare generate de alte utilaje. Pe lângă aceste 
avantaje trebuie ținut cont și de transportul mult mai facil și 
cu un cost mult mai redus. 

Description of rainwater 
gully range 
Rainwater gullies or geigers as are this elements known 
by most of users, are a part of the sewer network used to 
retrieve the rainwater from the surface of the roads, parking 
lots and other surfaces and directing to the collector of the 
rainwater or sewage network.

TeraPlast offers a modern and efficient rainwater gully, 
obviously made of plastic, with a multi-element construction 
design.

The advantages of using TeraPlast 
rainwater gullies
WATERTIGHT

All the components that make up all the rainwater gully 
are sealed together by elastomeric gaskets that guarantee 
absolute tightness of the sewerage system, thus eliminating 
the risk of soil pollution due to possible loss of rainwater 
with high oil content.

WATER TRAP AND SLUDGE DEPOSIT 

The rainwater gully body is provided with an element that 
ensures the smell trap by creating a hydraulic guard, so it is 
avoided the emanation of odors from the sewer drain in the 
gully area. Also ensure a generous storage volume of sand 
and mud which is washed by rain, avoiding so the entry in 
the sewage system.

RESISTANCE TO CHEMICALS AND ABRASION

The PE rainwater gully has an extremely high resistance to 
abrasion and aggression of chemical substances existing in 
the rainwater.

RESISTANT AND ROBUST

TeraPlast rainwater gully has all the advantages provided 
by plastics: sturdiness, shape stability, flexibility. As it is well 
known flexibility of plastic products ensure their long-term 
behavior much better than those rigid (concrete) because it 
performs much better in successive loads of traffic load.

EASY INSTALLATION AND ECONOMIC EFFICIENCY

All components are lightweight and can be handled by one 
person, so the installation of the rainwater gully is simplified 
and fast, without additional costs generate by other machine. 
In addition to these advantages must be taken into account 
the easier transport and with a much lower cost.
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DURATA DE VIAȚĂ

Durata de viață estimată a acestor tipuri de guri de scurgere  
este de 50 de ani. 

Astfel, principalele parți componente ale gurii de scurgere 
TeraPlast sunt:

• Corpul gurii de scurgere
• Coloana de prelungire a gurii de scurgere
• Acoperirea telescopică 

 

CORPUL GURII DE SCURGERE

Fabricat din polietilenă prin tehnologia de rotoformare corpul 
gurii de scurgere este prevazut cu racord de iesire lateral la 90° 
cu diametrul de 160mm sau 200mm. Gura de scurgere are o 
înălțime de 930mm și o deschidere la partea superioară de 
400mm, prevazută cu garnitură de etanșare, astfel încât gura 
de scurgere se poate prelungi în înălțime dacă este necesar, cu 
ajutorul unei țevi uzuale de PVC cu D400mm. 

Partea inferioară a corpului este mai largă și asigură depunerea 
și depozitarea nisipului și nămolului antrenat de apa pluvială.  

Deasemenea corpul gurii de scurgere este prevazut la interior cu 
un element conic ce asigura o gardă hidraulica pentru a preveni 
emanarea mirosurilor neplacute din reteaua de canalizare.

LIFETIME

Expected life of these types of rainwater gullies is 50 years.

Thus, the main components of the TeraPlast rainwater 
gullies are:

• Rainwater gully body
• Riser pipe of the gully
• Telescoping cover (grate)

 

RAINWATER GULLY BODY 

Made of polyethylene, using rotomoulding  technology, the 
rainwater gully body is provided with lateral outlet at 90° 
and a 160mm or 200mm diameter. The rainwater gully has a 
height of 930mm and a 400mm opening at the top, with seal, 
so that the gully height can be extended if necessary, using a 
usual PVC pipe D400mm.

The lower part of the body is wider and provides filing and 
storage of sand and mud driven by rainwater.

Also the rainwater gully body is fitted inside with a conical 
element that provides a hydraulic guard to prevent 
unpleasant odors emanating from the sewer.

Cu deschidere D400mm, 
compatibilă cu țevi 

PVC D400mm sau D315 mm

400mm opening, 
compatible with D400mm 
or D315 mm PVC pipes

Cu garnitură de etansare D400

With sealing gasket D400mm

Prevazută cu gardă hidraulică 
împotriva emanării mirosurilor

With water trap against smell
Din polietilenă, cu rezistență 

ridicată la substanțe 
chimice agresive

Made in PE with high 
resistence to chemical 
substances

Racord de iesire D160 sau 200mm
Lateral outlet D160 or 200mm 

Bază largă pentru depozit 
de nisip și nămol

Large base for sand 
and mud storage
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COLOANA DE PRELUNGIRE

În cazul în care este necesară asigurarea unei înălțimi mai 
mari a gurii de scurgere se pot folosi țevi uzuale de canalizare 
din PVC cu diametrul de 400mm sau chiar 300mm, aceasta 
din urmă necesitând o garnitură specială pentru etanșarea 
la corpul căminului.

ACOPERIREA GURII DE SCURGERE

Pentru acoperire, în cazul gurilor de scurgere se pot utiliza 
numai gratare din fonta sau materiale compozite pentru 
a prelua apa pluvială de la nivelul terenului amenajat. 
Gratarele oferite sunt prevazute cu tub telescop pentru a 
beneficia de toate avantajele oferite de acest tip de acoperire 
și sunt disponibile în clasele de sarcina B125 sau D400.

Posibilitățile de combinare a elementelor componente ce 
alcatuiesc sistemul sunt prezentate la finalul acestui sub-
capitol, dupa trecerea în revistă a acestora. 

TRANSPORT, MANIPULARE 
ȘI DEPOZITARE

Pentru transport se vor utiliza vehicule a căror platforme 
trebuie să fie libere de cuie sau alte protuberanțe metalice 
ce pot deteriora produsele. Asigurați în mod eficient marfa 
înainte de transport. 

La manipulare, asigurați-vă să preveniți deteriorarea 
acestora. Produsele din material plastic pot fi deteriorate 
atunci când intră în contact cu obiecte ascuțite sau în cazul 
în care cad, sunt aruncate sau târâte pe sol. În nici un caz, nu 
lăsați produsele să cadă de la înălțimi mari sau sa le aruncați. 

Rezistența la impact a produselor din plastic este redusă la 
temperaturi foarte scăzute și în astfel de condiții, o atenție 
suplimentară trebuie acordată în timpul manipulării pentru 
a se evite orice impact cu obiecte ascuțite la momentul 
manipulării, încărcării sau descărcării. Recomandăm o 
atenție deosebită la manevrare în cazul în care temperatura 
este sub -5° C.

La depozitarea în șantier, constructorul trebuie să asigure 
un spațiu adecvat pentru depozitarea acestora. Produsele 
trebuie depozitate pe suprafețe plane, fără obiecte ascuțite 
(pietre sau proeminențe). 

La depozitare vă rugăm să evitați stivuirea gurilor de scurgere 
una peste alta sau aşezarea de greutăți peste acestea, 
deoarece aceste eforturi suplimentare de lungă durată pot 
cauza deformări şi deteriora produsul.

În cazul depozitării pe o perioadă mai îndelungată (peste 
6 luni) se recomandă protejarea de radiatiile solare astfel 
încât sa nu se împiedice aerisirea acestora. 

GULLY EXTENSION

Where it is necessary to ensure a greater heights of the 
rainwater gully, can be used usual PVC sewer pipes with 
diameter of 400mm or even 300mm. For the last one (300mm) 
is required a special gasket for sealing with the gully body.

COVERING OF THE RAINWATER GULLY

In case of rainwater gullies for coverage, you may only use 
cast iron or composite grills in order to take the rainwater 
from ground level.  The offered gratings are equipped with 
telescope tube to benefit from all the advantages of this type 
of coverage and there are available in load classes B125 and 
D400.

The possibilities of combining the components that make up 
the system are shown at the end of this sub-chapter, after 
reviewing them.

SHIPPING, HANDLING 
AND STORAGE

For transporting flat-bed vehicles shall be used. The bed shall 
be free from nails and other metallic protuberances, which 
may damage the products. Secure the goods effectively 
before transporting them. 

When handling, take care to prevent damage. Plastics 
products can be damaged when in contact with sharp 
objects or if dropped, thrown or dragged along the ground. 
In all circumstances, do not drop from height or throw the 
products. 

The impact resistance of plastics products is lowered at very 
low temperatures and under such conditions, extra care 
during handling is recommended to avoid any sharp impacts 
at the time of handling or loading and unloading.

We recommend special attention at handling when the 
ambient temperature is below -5° C.

When storing on site, the Contractor must provide adequate 
space for storage. The products have to be stored on flat 
surfaces without sharp objects (stones or bumps). 

At storage please avoid stacking chambers and manholes 
one over another or placing weights over its, because these 
additional long term efforts can cause deformations and 
damage on the product.

When stored on a longer term (over 6 months) it is 
recommended to protect from solar radiation in a manner 
that does not obstruct the ventilation.
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Grătar cu tub telescop D315 
și manșetă D400/315 

Cast iron gratting with telescope 
pipe D315-with lip telescopic 

collar D400/315

Grătar cu tub telescop D315 
și manșetă D400/315 

Cast iron gratting with telescope 
pipe D315-with lip telescopic 

collar D400/315

Țeava PVC D400  
PVC riser D400

Corp gură de scurgere 
cu racord D160, D200 
Rainwater gully with 
lateral connection 
D160, D200

Țeava PVC D315 
PVC riser D315

Garnitură tip manșetă 
D400/315 

Lip telescopic collar 
D400/315

Grătar cu tub telescop D250 
și manșetă D315/250 

Cast iron gratting with telescope 
pipe D250-with lip telescopic 

collar D315/250

Posibilități realizare guri de scurgere
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Cod articol D
[mm]

d
[mm]

Coloană
extensie

H
[mm]

F
[mm]

hd
[mm]

L
[mm]

l
[mm]

hr
[mm]

RPEGEIGERD400I160 400 160 D400 930 515 510 560 102 260
RPEGEIGERD400I200 400 200 D400 930 515 470 575 120 260
RPEGEIGERD315I160 400 160 D315 * 930 515 510 560 102 260
RPEGEIGERD315I200 400 200 D315 * 930 515 470 575 120 260

Cod articol D
[mm]

s
[mm]

L
[mm]

V93400079FM01000OR 400 7,9 1
V93400079FM02000OR 400 7,9 2
V93400079FM06000OR 400 7,9 6
V93315062FM01000OR 315 6,2 1
V93315062FM02000OR 315 6,2 2
V93315062FM06000OR 315 6,2 6

Cod articol D1
[mm]

D2
[mm]

D3
[mm]

FVEC035 319 304,4 383

Cod articol Clasa D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

SPVGB125315 B125 366 x 366 319 600
SPVGD400315 D400 380 x 380 319 600

Gură de scurgere (geiger) D400
Rainwater gully D400

Coloane PVC D400 si D315 - pentru extensie gura de scurgere (Geiger)
PVC  riser D400 and D315  - for rainwater gully extension

Garnitură tip manşetă D400/315
Lip telescopic collar D400/315

Grătar fontă cu tub telescop D315 - cu manşetă D400/315
Cast iron gratting with telescope pipe D315 - with lip telescopic collar D400/315

Notă
Fabricat din PE, prevazut cu sifon si depozit pentru nisip 
și nămol.
Coloană extensie - este indicat diametrul coloanei de 
extensie ce se va utiliza pentru gura de scurgere.
* În cazul alegerii gurii de scurgere pentru coloana de 
extensie D315 trebuie comandată separat garnitura de 
etanșare tip manșetă D400/315 - cod FVEC035.

Note
Made in PE with siphon and deposit of sand and mud.
Coloană extensie (PVC riser) - is indicated the diameter 
of the PVC riser that will fit to the gully.
* When choosing the gully for PVC D315 riser  you must 
order separately the lip telescopic collar D400/315 - code 
FVEC035.

Notă
Se utilizează pentru a supraînălța gura de scurgere.
Coloana D400 se montează în partea superioară a gurii 
de scurgere și se etanșează cu garnitura D400mm cu 
care este prevăzută gura de scurgere.
Coloana D315 se montează în partea superioară a gurii 
de scurgere și se etanșează cu garnitură tip manșetă. 
D400/315 (cod FVEC035) care se comanda separat și se 
montează în partea superioară a gurii de scurgere.

Note
Used as a riser for the rainwater gully.
D400 riser is instaled on the upper part of the gully and is 
sealed with the D400 gasket of the gully.
D315 riser is instaled on the upper part of the gully and 
is sealed with the D400/315 lip telescopic collar (code 
FVEC035) which has to be ordered separate.
The lip telescopic collar D400/315 will be installed at the 
top of the gully.

Notă
Se instalează în partea superioară a gurii de scurgere 
pentru a asigura etanșare cu coloana de înălțare PVC 
D315 sau cu tubul telescop al grătarului de fontă.

Note
Installation at the top of the D400 rainwater gully in 
order to ensure the seal with the PVC D315 riser or with 
the D315 telescope of the cast iron grate.

Notă
Se utilizeaza pentru preluarea apei pluviale.
Se livreaza ca ansamblu alcatuit din rama + gratar fonta + 
telescop D315 + garnitura tip manșetă D400/315 ce asigură 
etansarea intre tubul telescop si coloana D400, sau între 
tubul telescop D315 și gura de scurgere, atunci cand nu 
este necesar montajul coloanei de înălțare D400.
Garnitura se instalează în partea superioară a coloanei 
de PVC D400 sau la partea superioară a gurii de scurgere.

Note
Used for rainwater.
It is delivered as an assembly of frame + gratting + 
telescope D315 + lip collar D400/315 which ensure the 
seal between the D315 telescope pipe and D400 riser, or 
between the D315 telescope and the gully, when there is 
no need to use the D400 riser.
The gasked must be installed on the upper part of the 
PVC extension shaft D400 or on the upper part of the 
rainwater gully.
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Cod articol Clasa D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

SPVGB125250 B125 325x325 253 600
SPVGD400250 D400 325x325 253 600

Grătar fontă cu tub telescop D250 - cu manşetă D315/250
Cast iron gratting with telescope pipe D250 - with telescopic collar D315/250

Notă
Se utilizează pentru preluarea apei pluviale.
Se livrează ca ansamblu alcătuit din ramă + gratar 
fontă + telescop D250 cu manșetă D315/250 ce asigură 
etansarea între tubul telescop D250 și coloana de 
extensie D315.
Coloana D315 se poate instala la gura de scurgere numai 
împreună cu manșeta D400/315 care se montează în 
partea superioară a gurii de scurgere.

Note
Used for rainwater.
It is delivered as an assembly of frame + gratting + 
telescope D315 with collar D315/250 which ensure the 
seal between the D250 telescope pipe and D315 riser 
pipe.
The D315 riser pipe it can be installed on the rainwater 
gully only using the lip collar D400/315, which has to be 
installed on the upper part of the gully.
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1.3    Guri de scurgere 
pentru parcări 
Rainwater gullies 
for parking areas
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Informatii generale pentru proiectare

TeraPlast vă oferă o gamă profesională de receptori de 
dimensiuni mari pentru zone de parcare sau terase, produse 
de compania HL Hutterer & Lechner Gmbh, companie cu 
o tradiție de peste 60 de ani în domeniul dezvoltării de 
produse inovative pentru aplicații din domeniul drenajului 
suprafetelor (sifoane de pardoseala, receptori pentru 
acoperișuri și terase, aeratoare, etc.). 

În cazul proiectarii spațiilor deschise cu suprafețe mari cum 
sunt parcările sau terasele mari, soluția pentru drenajul 
apei de ploaie a devenit din ce in ce mai importantă datorită 
creșterii intensității ploilor din ultima perioadă.

Astfel, HL a dezvoltat o nouă serie de receptori pentru astfel 
de aplicații, denumită Seria "PERFEKT".

Dimensionarea și alegerea corectă a receptorilor este 
influențată de mai mulți factori cum sunt: mărimea 
suprafeței ce trebuie drenată, structura straturilor în 
aplicația respectivă, tipurile de hidroizolații folosite (dacă 
este cazul). În funcție de acești parametrii sunt necesare 
diferite combinații variate de receptori și accesorii. 

Înainte de a proiecta și dimensiona sistemul de evacuare al 
apelor pluviale trebuie să se țină cont de următoarele:

1. Calculul numărului necesar de receptori 

În prima fază se determină cantitatea de apă de ploaie. 
Conform EN12056 valoarea minimă a factorului de intensitate 
a ploii este de 300 l/(sec x ha), ceea ce este echivalentul unui 
eveniment cu o ploaie intensă o dată la 5 ani pe o durată de 
5 minute. Dacă această valoare este mai mare decat valoarea 
minima de 300 l/(sec x ha) în zona unde urmează să se execute 
construcția se va alege factorul rezultat din diagramă. 

Cantitatea de apă de ploaie = 300 l/(sec x ha)  x  Suprafața de 
drenat = 0.030 l/(sec x mp)  x  Suprafața de drenat (mp)

Numărul de receptori = Cantitatea de apă de ploaie (l/sec) 
 /   Capacitatea receptorului ales (l/s)

2. Hidroizolația 

Pentru alegerea corectă a modelului de receptor, trebuie 
ca în prealabil să aveți informații cu privire la tipul de 
hidroizolație ce urmează să se utilizeze.

Modalitățile empirice de evacuare a apelor de pe terase sunt 
responsabile în cele mai multe dintre cazuri de problemele 
și stricăciunile ce apar ca urmare a infiltrării apei în structura 
clădirii. Trebuie acordată o atenție extrem de ridicată încă 
din faza de proiectare pentru asigurarea unei conexiuni 
100% sigure între hidroizolația ce urmează să se utilizeze în 
aplicația dumneavoastră și receptorul ales.

Este de preferat alegerea receptorilor cu guler din bitum 
prefabricat atunci când pardoseala (terasa) urmează să fie 
hidroizolată cu bitum. 

General  information for designing

TeraPlast offer a range of professional drains, with big 
dimensions, for parking areas or terraces, manufactured by 
HL Hutterer & Lechner Gmbh, a company with a tradition of 
over 60 years in the development of innovative products for 
applications in the drainage of surfaces (floor siphons, roof 
and terrace-drains, aerators, etc.).

If you are designing open spaces with large areas such as 
parking lots or large terraces, rainwater drainage solution 
has become increasingly important due to the increasing 
intensity of rains lately.

Thus, HL has developed a new series of drains for these 
applications, called "PERFEKT" Series. 

Sizing and choosing the correct drain is influenced by 
many factors such as size of the area to be drained, the 
structure of layers in the respective application, the types 
of waterproofing used (if applicable). Depending on these 
parameters are required different combinations of receptors 
and various accessories.

Before you design and size the exhaust system of rainwater 
has to take into account the following:

1. Calculation for the necessary number of receptors

At first you have to calculate the amount of rainwater. 
According to EN12056 the minimum factor intensity of rain is 
300 l/(sec x ha), which is equivalent to an intense rain event 
every five years for a period of 5 minutes. If this value is 
higher in the area where construction is going to be executed 
than the minimum of 300 l/(sec x ha) you have to choose his 
value as the factor resulting from the diagram.

The amount of rain water = 300 l/(sec x ha) x surface drained 
= 0.030 l/(sec x mp) x-drained surface (sqm)

Number of drains = rainwater amount (l/sec)  
/ Drain flow (l/s)

2. The waterproofing 

For the right choice of drain model previously you need to 
have information of the type of the waterproofing intended 
to be used.

Empirical methods of rainwater drainage from the terraces 
are responsible in most cases for problems damages 
arising as a result of water infiltration into the building 
structure. Extremely high attention should be given since 
the design phase to ensure a 100% safe connection between 
waterproofing that will be used in your application and the 
drain you choose.

It is preferable to use a drain with bitumen collar welded in 
the factory when on the floor or terrace is going to be used 
bitumen waterproofing.
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Pentru toate celelalte tipuri de hidroizolații se va alege kitul 
de hidroizolare corespunzator, compatibil cu membrana de 
hidroizolare ce se va utiliza în șantier, astfel:

a)  Benzi bitum si KMB precum si mase KMB: Receptori cu 
guler din bitum sudat din fabrica de corpul receptorului;

b)  Benzi polimerice de hidroizolatie, de ex. din PVC: Receptori 
cu flansa + kitul hidroizolare HL86.0;

c)  Componenti de hidroizolare pensulabili: Receptori cu 
flansa + kitul hidroizolare  HL86.M.

3. Structura parcarii/terasei

In functie de structura constructivă a aplicației respective 
este posibil să existe mai multe straturi ce trebuie drenate 
(de exemplu, structuri inversate, terase verzi, etc.). Pentru a 
determina care este cea mai bună combinație de elemente 
ce alcătuiesc ansamblul receptorului (elementele de 
extensie, inelele de drenaj, degivrare, etc.) este necesar un 
plan detaliat care să prezinte straturile succesive proiectate.

4. Clase de sarcina

La alegerea receptorului trebuie ținut cont să utilizați 
receptorul corespunzator clasei de sarcină. Receptorii noștrii 
din gama "Perfekt" acoperă următoarele clase de sarcină : 

A15 (1,5 t/osie) si B125 (12,5 t/osie) în funcție de materialul 
utilizat pentru ramă și grătar. La instalare vă rugăm să vă 
asigurați că rama receptorului să fie bine așezată pe fundație 
astfel încât forțele să fie uniform distribuite. 

5. Obturarea mirosului

În general apa de ploaie ar trebui deversată la un sistem de 
canalizare pluvială sau infiltrată (conf. DIN 1986-100). Dacă nu este 
posibil, pentru a preveni emanarea mirosurilor din canalizarea 
menajeră prin receptori, se folosesc obturatoare de miros. 
Pentru receptorii din interiorul clădirii, HL pune la dispoziție 
obturatoare de miros standard (cu gardă de apă). Pentru exterior, 
recomandăm folosirea obturatoarelor tip clapetă anti-îngheț.

6. Ajustarea nivelului gratarului la nivelul carosabilului

Una dintre cele mai frecvente probleme, în multe aplicații, 
în cazul receptorilor este accea că nu este cunoscut și fixat 
nivelul cotei finale. Deci este aproape imposibil de fixat de 
la început nivelul grătarului receptorului la nivelul final 
al carosabilului. Din acest motiv, recomandăm utilizarea 
receptorilor din 2 părti. Prima dată se conecteaza corpul 
receptorului la conducta de canalizare. Când cota finală (prin 
turnarea asfaltului, betonului, pavajului) este cunoscută, 
elementul înălțător cu grătar poate fi ajustat la înălțimea 
necesară și apoi fixat pe corpul receptorului. Astfel, este 
simplificată și realizarea unor eventuale pante către receptor.

For all other types of waterproofing, you have to choose 
the proper sealing kit compatible with the waterproofing 
membrane that will be used on the site, as follows:

a)  Bitumen waterproofings, liquid bitumen sheetings or 
compounds e.g. KMB: Drains with bitumen collar welded 
on the body in the factory;

b)  Polymer waterproofing tapes, eg PVC: Flanged drains + 
sealing kit HL86.0;

c) Liquid components: Flanged drains + sealing kit HL86.M.

3. Parking/ terrace  structure

Depending on the constructive structure of those applications 
there may be several layers to be drained (eg. inverted 
structures, green terraces, etc.). To determine the best 
combination of elements that make up the whole functional 
drain (extension elements, drainage rings, heating, etc.) it is 
necessary to present a detailed plan with successive layers.

4. Loading classes

When choosing the drain you must consider to use the 
proper drain according load class in the specific place. Our 
Perfekt range covers the following classes: 

A15 (1.5 t/axle) and B125 (12,5t/axle) depending on the 
material used for the frame and cover. When install please 
make sure the receiver frame to be well placed on the 
foundation so that the forces to be evenly distributed.

5. Stench trap

In general rain water should be discharged to a rainwater 
system or infiltrated (according to DIN 1986-100). If it is not 
possible to prevent odors emanating from sewage through 
the drains, use stench traps. For the drains installed inside the 
building HL offers standard smell guard (water-guard  5cm). 
For the drains installed outside the building we recommend 
to use anti-freeze stench traps flap type.

6. Adjust the grate to the road level

One of the most common problems in many applications 
where the receptor are used is that the final level of the 
road is not well known and fixed. So it is almost impossible 
to fix from the beginning the level of the drain grate on the 
same level with the finished construction. For this reason 
we recommend our drains in 2 parts. First connect the drain 
body to the sewer systems. When the final level (by asphalt, 
concrete, pavement) is known, uplifting grate element can 
be adjusted to the required height and then fixed to the body 
receiver. In this way is simplified also the construction of 
slopes to the drain.
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Description Series "PERFEKT"

Advantages:

• Drains with relatively large drainage capacity (between 
2.1l/sec up to 4.3 l/sec), which allows use of less drains 
for large areas of parking or terrace and implicitly 
reducing costs.

• Drains suitable for applications like parking lots. In the 
range there are drains with load class A15 and B125.

• With the possibility of installation in asphalt (class B125 
receptors).

• With possibility of subsequent adjustment of grate 
height to the final level of the surface.

• The range include flanged drains (for polymers 
waterproofing or other types of materials) or with 
bitumen collar factory welded for use in case of 
waterproofing membranes based on bitumen.

• The drains are standard equipped with sand and leaves 
basket and odor trap silt to choose: either hydraulic 
(water guard) or mechanical (type anti-freeze flap).

• The range includes both type of drains: with horizontal 
outlet (D110mm) and vertical outlet in size D110 or 
D160mm.

• This series also offer the possibility to purchase separate 
parts of the complete drain and is completed with 
a number of accessories (drainage rings, extension 
elements, leaf catchers, waterproofing sets to fix 
different types of waterproofing, heating sets, elevation 
elements with different types of grates, etc.), accessories 
that ensure to obtain  a complex drain for terraces or 
other applications.

Basically, the "PERFEKT" series from HL provide you 
solutions for almost any type of parking, terrace or other 
applications.

Descrierea gamei  seria "PERFEKT"

Avantaje:

• Receptori cu capacități relativi mari de scurgere (intre 
2,1l/sec pana la 4,3l/sec), fapt ce permite utilizarea 
unui numar mai mic de receptori pentru drenarea unor 
suprafețe mari de parcare sau terasa și implicit reducerea 
costurilor.

• Receptori ce se pretează pentru aplicații de tipul 
parcărilor, în gamă existând receptori cu rezistența la 
sarcină clasa A15 sau B125.

• Cu posibilitatea de montaj și pentru asfalt (receptorii din 
clasa B125).

• Cu posibillitate de ajustare ulterioara a înălțimii 
grătarului la cota finală a suprafeței amenajate. 

• Gama cuprinde receptorii cu flanșă (pentru hidroizolații 
din polimeri sau alte tipuri) sau cu guler din bitum sudat 
în fabrică, pentru utilizarea în cazul membranelor de 
hidroizolare pe bază de bitum.

• Receptorii sunt prevăzuți standard cu coș pentru aluviuni 
și cu obturator de miros, la alegere: fie hidraulic (cu 
gardă de apă) fie mecanic (cu clapetă tip anti-îngheț).

• Gama cuprinde receptori atât cu ieșire orizontală 
(D110mm) cât și cu ieșire verticală în gama dimensională 
D110 și D160mm.

• Aceasta serie oferă totodată posibilitatea de a 
achiziționa separat părți componente ale receptorilor 
și este completată cu un număr mare de accesorii (inele 
de drenaj, elemente de extensie, parafrunzare, kituri 
pentru fixarea hidroizolațiilor, kit de degivrare, elemente 
de inaltare cu diferite tipuri de gratare, etc.), accesorii ce 
asigură realizarea de receptori complecși pentru terase 
sau alte tipuri de aplicații. 

Practic, seria "PERFEKT" de la HL vă asigură soluții pentru 
aproape orice tip de parcare, terasa sau alte tipuri de 
aplicații.

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
GURI DE SCURGERE PENTRU PARCĂRI / RAINWATER GULLIES FOR PARKING AREAS
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
GURI DE SCURGERE PENTRU PARCĂRI / RAINWATER GULLIES FOR PARKING AREAS

Cod articol Debit
l/sec

Obturare
miros Aplicabilitate Rama PP

mm x mm
Material

grătar
Dimens.

grătar
SIFHL605 4.2 clapetă exterior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL605L 4.2 clapetă exterior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL605S 4.2 clapetă exterior 244 x 244 Oțel inox 226 x 226
SIFHL605W 2.5 gardă apă interior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL605LW 2.5 gardă apă interior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL605SW 2.5 gardă apă interior 244 x 244 Oțel inox 226 x 226

Cod articol Debit
l/sec

Obturare
miros Aplicabilitate Ramă PP

mm x mm
Material

grătar
Dimens.

grătar
SIFHL605.1 4.2 clapetă exterior 260 x 260 Fontă 226 x 226
SIFHL605.1W 2.5 gardă apă interior 260 x 260 Fontă 226 x 226

Cod articol D
[mm]

Debit
l/sec

Obturare
miros Aplicabilitate Ramă PP

mm x mm
Material

grătar
Dimens.

grătar
SIFHL606/1 110 4.3 clapetă exterior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL606/5 160 4.3 clapetă exterior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL606L/1 110 4.3 clapetă exterior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL606L/5 160 4.3 clapetă exterior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL606S/1 110 4.3 clapetă exterior 244 x 244 Oțel inox 226 x 226
SIFHL606S/5 160 4.3 clapetă exterior 244 x 244 Oțel inox 226 x 226
SIFHL606W/1 110 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL606W/5 160 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL606LW/1 110 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL606LW/5 160 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL606SW/1 110 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Oțel inox 226 x 226
SIFHL606SW/5 160 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Oțel inox 226 x 226

Cod articol D
[mm]

Debit
l/sec

Obturare
miros Aplicabilitate Ramă PP

mm x mm
Material

grătar
Dimens.

grătar
SIFHL606.1/1 110 4.3 clapetă exterior 260 x 260 Fontă 226 x 226
SIFHL606.1/5 160 4.3 clapetă exterior 260 x 260 Fontă 226 x 226
SIFHL606.1W/1 110 2.1 gardă apă interior 261 x 260 Fontă 227 x 226
SIFHL606.1W/5 160 2.1 gardă apă interior 262 x 260 Fontă 228 x 226

Gură de scurgere PP monobloc (receptor parcare) cu ieșire laterală D110 - clasa A15 (1,5 tone/osie)
PP Monobloc rainwater gully (parking drain) with lateral outlet D110 - class A15 (1,5 tons)

Gură de scurgere PP monobloc (receptor parcare) cu ieșire laterală D110 - clasa B125 (12,5 tone/osie)
PP Monobloc rainwater gully (parking drain) with lateral outlet D110 - class B125 (12,5 tons)

Gură de scurgere PP monobloc (receptor parcare) cu ieșire verticală D110, D160 - clasa B125 (12,5 tone/osie)
PP Monobloc rainwater gully (parking drain) with lateral outlet D110, D160 - class B125 (12,5 tons)

Gură de scurgere PP monobloc (receptor parcare) cu ieșire verticală D110, D160 - clasa A15 (1,5 tone/osie)
PP Monobloc rainwater gully (parking drain) with vertical outlet D110, D160- class A15 (1,5 tons)

Notă
Prevăzut cu coș pentru frunze și nisip.
Pentru exterior se recomandă varianta cu obturator de 
miros mecanic tip clapetă pentru ca garda de apă să nu 
înghețe.
Pentru interior se recomandă varianta cu obturator cu 
gardă de apă.

Note
Equiped with leaf catcher.
For external use are recomanded the drains with frost 
proof flap stench trap in order to avoid the frozen of the 
water trap.
For internal use are recommended the drains with water 
trap stench trap.

Notă
Prevăzut cu coș pentru frunze și nisip.
Pentru exterior se recomandă varianta cu obturator de 
miros mecanic tip clapetă pentru ca garda de apă să nu 
înghețe.
Pentru interior se recomandă varianta cu obturator cu 
gardă de apă.

Note
Equiped with leaf catcher.
For external use are recomanded the drains with frost 
proof flap stench trap in order to avoid the frozen of the 
water trap.
For internal use are recommended the drains with water 
trap stench trap.

Notă
Prevăzut cu coș pentru frunze și nisip.
Pentru exterior se recomandă varianta cu obturator de 
miros mecanic tip clapetă pentru ca garda de apă să nu 
înghețe.
Pentru interior se recomandă varianta cu obturator cu 
gardă de apă.

Note
Equiped with leaf catcher.
For external use are recomanded the drains with frost 
proof flap stench trap in order to avoid the frozen of the 
water trap.
For internal use are recommended the drains with water 
trap stench trap.

Notă
Prevăzut cu coș pentru frunze și nisip.
Pentru exterior se recomandă varianta cu obturator de 
miros mecanic tip clapetă pentru ca garda de apă să nu 
înghețe.
Pentru interior se recomandă varianta cu obturator cu 
gardă de apă.

Note
Equiped with leaf catcher.
For external use are recomanded the drains with frost 
proof flap stench trap in order to avoid the frozen of the 
water trap.
For internal use are recommended the drains with water 
trap stench trap.

HL0606.2E

HL0606.3E HL0605.2E

HL0605.3E 
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HL0605.1E 
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HL0606.1E 
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HL0605.2E

HL0606.1E
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HL606.1K
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
GURI DE SCURGERE PENTRU PARCĂRI / RAINWATER GULLIES FOR PARKING AREAS

Cod articol Debit
l/sec

Obturare
miros Aplicabilitate Rama PP

mm x mm
Material

grătar
Dimens.

grătar
SIFHL615 4.2 clapetă exterior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL615L 4.2 clapetă exterior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL615S 4.2 clapetă exterior 244 x 244 Oţel inox 226 x 226
SIFHL615W 2.5 gardă apă interior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL615LW 2.5 gardă apă interior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL615SW 2.5 gardă apă interior 244 x 244 Oţel inox 226 x 226

Cod articol Debit
l/sec

Obturare
miros Aplicabilitate Rama PP

mm x mm
Material

grătar
Dimens.

grătar
SIFHL615.1 4.2 clapetă exterior 260 x 260 Fontă 226 x 226
SIFHL615.1W 2.5 gardă apă interior 260 x 260 Fontă 226 x 226

Gură de scurgere PP (receptor parcare) cu flanşă, ieşire laterală D110 - clasa A15 (1,5 tone/osie)
PP rainwater drain (parking drain) with flange and lateral outlet D110 - class A15 (1,5 tons)

Gură de scurgere PP (receptor parcare) cu flanșă, ieșire laterală D110 - clasa B125 (12,5 tone/osie)
PP rainwater drain (parking drain) with flange and lateral outlet D110 - class B125 (12,5 tons)

Notă
Prevăzut cu coș pentru frunze și nisip.
Vezi notele de la receptorii de mai sus cu privire la 
recomandarea de montaj în interior sau exterior.
Se recomandă alegerea acestor receptori în cazul în care 
cota finală nu este bine definită sau când se folosesc 
membrane de hidroizolatie.
Pentru fixarea hidroizolatiilor se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzător hidroizolatiei utilizate (vezi 
mai jos).
Important 
Le cerere se pot livra astfel de receptori cu guler de 
bitum sudat din fabrică pentru o etanșare perfectă la 
hidroizolații din bitum.

Note
Equiped with leaf catcher.
See notes above regarding the installing recomandation 
(in exterior or interior of the building).
We recommend to use this models in case that the 
finnishe level is not exactlly set or will be used water 
sealing membranes.
To fix the water sealing membrane has to be ordered 
separate the corresponding kit for hidroisolation (see 
below).
Important
On request we can deliver such drains with bitumen 
collar welded on the factory for a perfect connection to 
bitumen membranes.

Notă
Prevăzut cu coș pentru frunze și nisip.
Vezi notele de la receptorii de mai sus cu privire la 
recomandarea de montaj în interior sau exterior.
Se recomandă alegerea acestor receptori în cazul în care 
cota finală nu este bine definită sau când se folosesc 
membrane de hidroizolatie.
Pentru fixarea hidroizolatiilor se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzător hidroizolatiei utilizate (vezi 
mai jos).
Important 
Le cerere se pot livra astfel de receptori cu guler de 
bitum sudat din fabrică pentru o etanșare perfectă la 
hidroizolații din bitum.

Note
Equiped with leaf catcher.
See notes above regarding the installing recomandation 
(in exterior or interior of the building).
We recommend to use this models in case that the 
finnishe level is not exactlly set or will be used water 
sealing membranes.
To fix the water sealing membrane has to be ordered 
separate the corresponding kit for hidroisolation (see 
below).
Important
On request we can deliver such drains with bitumen 
collar welded on the factory for a perfect connection to 
bitumen membranes.

HL0606.2E

HL0606.3E

HL615K

HL0605.2E

HL608

HL0605.3E 
Otel inox

HL0605.1E 
Plastic

HL0606.1E 

HL0606.2E

HL0606.3E HL0605.2E

HL615K

HL608.1

HL0606.1E

Cod articol D
[mm]

Debit
l/sec

Obturare
miros Aplicabilitate Ramă PP

mm x mm
Material

grătar
Dimens.

grătar
SIFHL616/1 110 5.5 clapetă exterior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL616/5 160 4.8 clapetă exterior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL616L/1 110 5.5 clapetă exterior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL616L/5 160 4.8 clapetă exterior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL616S/1 110 5.5 clapetă exterior 244 x 244 Oţel inox 226 x 226
SIFHL616S/5 160 4.8 clapetă exterior 244 x 244 Oţel inox 226 x 226
SIFHL616W/1 110 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL616W/5 160 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Fontă 226 x 226
SIFHL616LW/1 110 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL616LW/5 160 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Plastic 226 x 226
SIFHL616SW/1 110 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Oţel inox 226 x 226
SIFHL616SW/5 160 2.1 gardă apă interior 244 x 244 Oţel inox 226 x 226

Gură de scurgere PP (receptor parcare) cu flanşă, ieşire verticală D110, D160 - clasa A15 (1,5 tone/osie)
PP rainwater drain (parking drain) with flange and vertical outlet D110, D160 - class A15 (1,5 tons)

Notă
Prevăzut cu coș pentru frunze și nisip.
Vezi notele de la receptorii de mai sus cu privire la 
recomandarea de montaj în interior sau exterior.
Se recomandă alegerea acestor receptori în cazul în care 
cota finală nu este bine definită sau când se folosesc 
membrane de hidroizolatie. Pentru fixarea hidroizolatiilor 
se va comanda separat kitul de hidroizolare corespunzător 
hidroizolatiei utilizate (vezi mai jos).
Important 
Le cerere se pot livra astfel de receptori cu guler de 
bitum sudat din fabrică pentru o etanșare perfectă la 
hidroizolații din bitum.

Note
Equiped with leaf catcher.
See notes above regarding the installing recomandation 
(in exterior or interior of the building).
We recommend to use this models in case that the 
finnishe level is not exactlly set or will be used water 
sealing membranes. To fix the water sealing membrane 
has to be ordered separate the corresponding kit for 
hidroisolation (see below).
Important
On request we can deliver such drains with bitumen 
collar welded on the factory for a perfect connection to 
bitumen membranes.

HL0606.2E
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
GURI DE SCURGERE PENTRU PARCĂRI / RAINWATER GULLIES FOR PARKING AREAS

Cod articol D
[mm]

Debit
l/sec

Obturare
miros Aplicabilitate Ramă PP

mm x mm
Material

grătar
Dimens.

grătar
SIFHL616.1/1 110 5.5 clapetă exterior 260 x 260 Fontă 226 x 226
SIFHL616.1/5 160 4.8 clapetă exterior 260 x 260 Fontă 226 x 226
SIFHL616.1W/1 110 2.1 gardă apă interior 260 x 260 Fontă 226 x 226
SIFHL616.1W/5 160 2.1 gardă apă interior 260 x 260 Fontă 226 x 226

Cod articol Material
flanşă

Dimens.
flanşă

Dimens.
folie (mm) Tipul foliei Hidroizolaţia

corespondentă
SIFHL86.0 inox 278x198 fără fără benzi din polimeri

SIFHL86.M inox 278x198 500x500 laminat 
caşerat paste din 2 comp. epoxidice

SIFHL86 inox 278x199 500x500 EPDM membrane EPDM, acoperiri cu bitum

Cod articol D
[mm]

Înălțime
utilă Material Tipul flanșei/

gulerului
Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL620 195 100 PP fără numai pentru extensie
SIFHL618 195 95 PP flanșă PP alege kitul corespondent
SIFHL618H 195 95 PP+Bitum guler bitum sudură cu membrane bituminoase

Gură de scurgere PP (receptor parcare) cu flanşă, ieşire verticală D110, D160 - clasa B125 (12,5 tone/osie)
PP rainwater drain (parking drain) with flange and vertical outlet D110, D160 - class B125 (12,5 tons)

Kit complet pentru hidroizolare
Complete kit for water sealing

Elemente de extensie pentru guri de scurgere (Receptori parcare)
Extension elements for rainwater drains (parking drains)

Notă
Prevăzut cu coș pentru frunze și nisip.
Vezi notele de la receptorii de mai sus cu privire la 
recomandarea de montaj în interior sau exterior.
Se recomandă alegerea acestor receptori în cazul în care 
cota finală nu este bine definită sau când se folosesc 
membrane de hidroizolatie. 
Pentru fixarea hidroizolatiilor se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzător hidroizolatiei utilizate (vezi 
mai jos).
Important 
Le cerere se pot livra astfel de receptori cu guler de 
bitum sudat din fabrică pentru o etanșare perfectă la 
hidroizolații din bitum.

Note
Equiped with leaf catcher.
See notes above regarding the installing recomandation 
(in exterior or interior of the building).
We recommend to use this models in case that the 
finnishe level is not exactlly set or will be used water 
sealing membranes. 
To fix the water sealing membrane has to be ordered 
separate the corresponding kit for hidroisolation (see 
below).
Important
On request we can deliver such drains with bitumen 
collar welded on the factory for a perfect connection to 
bitumen membranes.

Notă
Se folosesc în cazul în care se utilizează membrane de 
hidroizolaţie ce trebuie fixate pe flanşa receptorului.
Kiturile conţin şi şuruburile de fixare pe flanşa 
receptorului sau a elementului de extensie.

Note
Are used when sealing membranes are designed to be 
used and fixed on the drain flange or extension.
Package contains the screw to fix the stainless steel 
flange on the flange of the drain or extension.

Notă
Se utilizează numai la receptorii cu flanșă în diferite 
situații în funcție de aplicație (numărul și tipurile de 
straturi ce se instalează peste placa de beton).
Exemplu:
HL620     -  pentru prelungirea elementului de înălţare 

cu grătar.
HL618     -  pentru conectarea unei membrane sulimentare 

de hidroizolatie la un nivel superior faţă de 
nivelul plăcii de beton.

HL618H -  pentru conectare la o membrană din bitum 
instalate la un nivel superior faţă de nivelul 
plăcii de beton.

Note
Used only at rainwater drains with flange in different 
aplications (according number and types of layers 
instaled over the concrete base).
Exemples:
HL620    -  to extend the length of the cast iron gratting 

cover.
HL618    -  to connect a sealing membrane installed 

upper than the concrete base.
HL618H -  to connect a bitumen sealing membrane 

installed upper than the concrete base.
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
GURI DE SCURGERE PENTRU PARCĂRI / RAINWATER GULLIES FOR PARKING AREAS

Cod articol D
[mm] Material

SIFHL190 195 PP

Cod articol

SIFHL609

Inel de drenaj pentru guri de scurgere (receptori parcare)
Drainage ring for rainwater drains (parking drains)

Set de degivrare pentru guri de scurgere (receptori parcare)
Heating set for rainwater drains (parking drains)

Notă
Se utilizează pentru preluarea apei de pe membrane de 
hidroizolaţii în layerele inferioare din structura parcării.
Se montează peste flanşa receptorului sau peste flanşa 
elementului de extensie.

Note
Used to collect the water from sealing membranes from 
the internal layers of the parking construction structure.
Installation above the flange of the rainwater drain or 
above the flange of extension element with flange.

Notă
Banda de încălzire auto-reglabilă prin intermediul unui 
cablu de încălzire 36W/m, 230V, cu 3 poli de cablu cu o 
lungime de legătură la curent. Include banda adezivă și 
banda de izolare.
Datorită construcției cu auto-reglare, supraîncălzirea nu 
este posibilă.
Important
La cerere se pot livra și părți componente ale receptorilor 
de parcare enumerați mai sus. Vă rugăm contactați-ne 
pentru a vă consilia în alegerea soluției optime în funcție 
de aplicația pe care o aveți de realizat.

Note
Self regulating heating tape 36W/m, 230V. Including 
a 3-pole kable (length 1,5m), self-adhesive thermal 
conducting tape and insulating tape.
Overheating is, due to self-regulating construction, 
impossible.
Important
On request we can deliver also just sparing parts of the 
rainwater drains presented above. Please contact us in 
order to offer you the optimal solution for your aplication.
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2.1    Sisteme de infiltrare în sol + ECO Bloc Inspect Flex 
Infiltration into the soil system + Eco Bloc Inspect Flex

2.2    Tunel de infiltrare 
Infiltration Tunnel

2.3    Sisteme de stocare 
Storage Systems

CAP. 2     MANAGEMENTUL APELOR PLUVIALE 
STORM WATER MANAGEMENT  
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2.1    Sisteme de infiltrare în sol 
+ ECO Bloc Inspect Flex 
Infiltration into the soil 
system + Eco Bloc 
Inspect Flex
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Cuvânt înainte
Argumente pentru implementarea unui 
sistem de management al apelor pluviale

Peste jumătate din populaţia lumii trăieşte în centre urbane 
aglomerate. În cele mai multe zone construite apa de 
ploaie nu mai ajunge decât foarte rar pe cale naturală în 
circuitul apei. Cea mai mare parte a apei este transportată 
prin canalizări în staţiile de epurare. Aceast fapt reduce 
regenerarea pânzei de ape freatice şi a resurselor de apă 
potabilă influenţând totodată și clima regională.

Directiva referitoare la apă a Parlamentului European 
(2000/60/ EG din 12.12.2006) a intrat în vigoare la începutul 
anului 2007. 

„Apa de ploaie trebuie colectată și infiltrată local.... atât timp 
cât acest fapt nu este contrar legislației”.

Reţeaua de canalizare ar trebui utilizată pentru scurgerea 
apei de ploaie doar atunci când este foarte impurificată sau 
nu este posibilă infiltrarea din punct de vedere tehnic. 

Pentru alegerea unui sistem de infiltrare locală a apei 
de ploaie nu exista numai motive si argumente ce tin de 
protecția mediului ci și motive economice.

Înlăturarea apei de ploaie prin conducte de  canalizare 
necesită investiţii şi cheltuieli de exploatare considerabile, 
pentru a amenaja reţeaua de conducte de dimensiuni mari 
în vederea preluării unor cantităţi mari de apă, ca urmare a 
apariției unor evenimente relativ rare de ploi abundende. 
Pe lângă rețeaua de conducte sunt necesare investiții și 
în stațiile de epurare în vederea construirii de bazine de 
retenție și preplinuri pentru apa de ploaie. Deasemenea se 
reduce considerabil riscul încărcării hidraulice a retelei de 
canalizare în cazul canalizărilor mixte iar astfel de sisteme 
sunt indicate în vederea prevenirii inundațiilor.

Aceste sisteme înlocuiesc tradiţionala ţeavă de drenaj 
împreună cu pachetul de pietriş. Utilizarea modulului 
compact reduce lucrările aferente de terasamente la 
minim.

Sistemele alcătuite cu blocurile sau tunelele respective 
acumulează apa de ploaie de pe suprafeţele acoperişurilor 
şi ale curţilor și apoi fie o infiltrează in sol fie o rețin si 
apoi o evacuează in rețelele de canalizare existente. 

Utilizarea acestor sisteme este foarte indicată in zonele 
unde apar construcții noi, cu suprafațe mari și unde nu 
este disponibilă o rețea de canalizare care sa poată prelua 
volumele mari de apă colectate de pe suprafețele mari ale 
noilor investiții sau în zone cu risc ridicat de inundații.

Foreword
Arguments for implementing 
a stormwater management system

More than half the world's population lives in congested 
urban centers. In most build areas rainwater rarely reaches 
naturally in the water cycle. Most of the water is transported 
through sewers systems to the sewage treatment plants. This 
reduces blade regeneration of groundwater and drinking 
water resources and also influence regional climate.

Directive on water of the European Parliament (2000/60 / EC 
of 12.12.2006) entered into force in early 2007.

"Rainwater has to be collected and infiltrated local .... as 
long as this is not contrary to law".

Sewage system should be used for rainwater runoff only 
when very contaminated or infiltration is not possible due 
technical problems.

For choosing a system of local infiltration of the rainwater no 
reason and arguments related only environmental but also 
economic reasons.

Removing rainwater through sewer pipes requires 
considerable investment and operating expenses, both to 
arrange large pipeline network to retrieve large amounts of 
water due to the relatively rare occurrence of events of high 
rainfall. In addition to the pipeline network investments are 
needed in treatment plants and additional constructions for 
retention basins for rainwater and overflows. It also reduces 
the risk of hydraulic loading of sewerage network for mixed 
sewers and such systems are indicated to prevent flooding.

These systems replace traditional drainage pipe with 
gravel pack. The using of the compact module reduces 
embankments related works to a minimum.

The systems build with respective blocks or tunnels 
accumulate rainwater from the surfaces of  roofs and 
courtyards and then either infiltrate it into the ground 
or retain and then discharged into the existing sewer 
networks.

Using these systems is particularly appropriate in areas 
where are new construction, with big sealed  surfaces 
where there is unavailable a sewage network that can 
take large volumes of water collected from large areas of 
new investments or  in areas with high risk of flooding.
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Date pentru dimensionarea și proiectarea 
unui sistem de infiltrare în sol

În vederea dimensionării unui astfel de sistem sunt necesare 
anumite informații:

• Suprafaţa de pe care se va colecta apa de ploaie 
Identificarea si determinarea suprafețelor 
acoperișurilor, a drumurilor și parcărilor sau a altor 
suprafețe inchise; 

• Informatii cu privire la sol 
Determinarea coeficientului de permeabilitate a solului 
(kf, in m/sec) si a nivelului panzei de apă freatică;

• Valoarea intensității ploii in regiunea respectivă 
Marea majoritate a calculelor se fac pe baza acestei valori 
alese pentru un eveniment ce apare o dată la 5 ani;

• Nivelul de încărcarea al apei de ploaie cu substanțe 
nocive 
De exemplu în cazul unor suprafețe mari de parcare apa 
pluvială are o concentrație mai mare de hidrocarburi si 
uleiuri.

Suprafaţa de pe care se va colecta apa de ploaie

Apa de ploaie este colectată prin guri de scurgere, burlane, 
etc. şi transportată la distanță prin conducte de pe 
suprafețele de acoperiș, zone de parcare, zone pavate și alte 
suprafețe închise. Evaporarea și infiltrarea parțial directă 
prin suprafețele de colectare duce la o reducere a cantității 
de apă ce ajunge în sistemul de infiltrare/dispersie. Acest 
lucru conduce la coeficienți diferiți de scurgere în funcție 
de tipurile de suprafețe (a se vedea tabelul de mai jos). 
Suprafețele proiectate sunt relevante pentru evaluarea 
cantității de apă de ploaie și se pot abate în mod substanțial, 
în special de exemplu în cazul acoperișurilor înclinate.

Data for sizing and design a system 
of infiltration into the soil

To dimension such system certain information are required:

• Surface that will collect rainwater 
Identification and calculation of roof areas , roads and 
parking lots or other sealed surfaces;

• Information regarding the ground soil 
Determining soil permeability coefficient (k, in m / sec) 
and the level of ground water level;

• The amount of rainfall intensity in specific region 
The most of the calculations are based on the values 
chosen for an event that occurs every 5 years;

• The level of harmful substances in rainwater 
For example in the case of large surface parking, the 
rainwater has a higher concentration of hydrocarbons 
and oils.

 

 
Surface that will collect rainwater

Rainwater is collected through drains, downspouts, roof-
gutters, etc. and transported away through pipes from 
roof surfaces, parking areas, paved areas and other sealed 
surfaces. Evaporation and the partially direct infiltration 
through the collection surfaces result in a reduction of the 
amount of water that ends up in the infiltration system. This 
leads to different outflow coefficients for the connected 
surface types (see table below). The projected surfaces are 
relevant for the evaluation of the amount of rain water and 
may deviate substantially from the roof surface, particulary 
in case of sloping roofs. 

Tipul suprafeței / Type of surface
Acoperiș / Roof Dale beton / Concrete blocks Piatră / Natural stone Iarbă / Turf

95% 90% 25% 10%

Asfalt și beton/
Asphalt and concrete

Pavaj cu rosturi închise/ 
Paving with sealed joints

Pavaj cu rosturi deschise/ 
Paving with sealed joints

Alei cu pietriş/ 
Gravel path

90% 75% 75% 30%
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Informatii cu privire la sol

Nu toate solurile sunt potrivite pentru infiltrarea apei de ploaie, 
decisivă fiind permeabilitatea la apă. Astfel, solurile cu un mare 
procent de argilă sunt în mod normal nepotrivite datorită 
efectului lor de stopare. De asemenea şi solurile cu o foarte mare 
permeabilitate cum ar fi pietrişul, sunt nepotrivite deoarece în 
acest caz nu este făcută o purificare suficientă a apei de ploaie 
(din cauza duratei relativ mici de tranzitare prin sol).

Capacitatea de drenare a unui sol se exprimă prin 
coeficientul de permeabilitate kf. Depinde de mărimea 
granulei, componenţa granulei cât şi de volumul porilor 
materialului şi indică viteza cu care apa trece prin material  
în funcţie de presiune. Pentru o funcţionare fiabilă a unei 
instalaţii de drenare valoarea kf ar trebui să fie situată între 
10-3 m/s şi 10-5  m/s. 

Pentru proiecte mai mici de tipul unei case pentru o familie 
sau mai multe familii, o testare rapidă a solului, aşa cum este 
descrisă în continuare, este o posibilitate suficientă de a afla 
capacitatea de drenare a solului.

Pentru proiecte mai mari recomandăm întocmirea unei 
expertize geologice pentru a avea o siguranţă de proiectare 
suficientă la lucrarea de instalare a sistemului.

Testarea rapidă a solului

Constructorul poate aprecia în mare măsura cu următorul 
test dacă solul este potrivit pentru infiltrarea apei de ploaie: 

1.    Sapă o groapă în dimensiunile 50 x 50 x 50 cm. Fundul ar 
trebui să fie drept. 

2.    Fundul se acoperă cu un strat de pietriş sau şplit de 1 
până la 2 cm şi se fixează un metru pliant (de croitorie) pe 
un băţ înfipt în pământ.

3.    Groapa se umezeşte cca. 30 min. pentru a umezi pământul. 
Înaintea începerii de fapt a experimentului apa trebuie 
complet golită. 

4.    Groapa se umple cu cca. 20 cm apă, se notează ora şi 
nivelul apei.

5.    După 30 min. se verifică nivelul apei. Dacă acesta a scăzut 
mai puţin de 2 cm atunci se verifică din nou peste 120 min. 

6.    Experimentul se repetă a doua oară. La abateri de la 
prima încercare este necesar un al treilea parcurs.

Information regarding the ground soil

Not all soils are suitable for rainwater infiltration. Decisive is 
the water permeability. Such soils with a high percentage of 
clay are normally unsuitable because of their stop process 
and also soils with a very high permeability such as gravel, 
because here the rainwater is not sufficient purified because 
of the relatively small transit time through the ground.

The drainage capacity of a soil is expressed by kf,  the 
permeability coefficient. It depends on the grain size, 
composition of the granule and the volume of the pores of 
the material and indicates the speed at which water passes 
through the material according the pressure. For reliable 
operation of an infiltration system kf value should be located 
between 10-3 m/s and 10-5 m/s.

For smaller projects such as a house for a family or several 
families, a rapid testing ground, as described below, it is a 
possibility to find adequate drainage capacity of the soil.

For larger projects we recommend the establishment of 
a geological expert to have a sufficient safety design for 
system installation work.

Rapid testing of soil

The contractor may appreciate with the next test if the soil is 
suitable for rainwater infiltration:

1.    Dig a hole size of 50 x 50 x 50 cm. The bottom should be 
flat.

2.    The bottom is covered with a layer of gravel or split of 1 to 
2 cm and fix a folding rule on a stick in the ground.

3.    Moisten the pit for 30 min. to moisten the earth. 
Before starting the experiment actually water must be 
completely emptied.

4.    Fill the pit with 20 cm water, note the time and the water 
level.

5.    After 30 min. check the water level. If it fell more than 2 cm 
then recheck over 120 minutes.

6.    The experiment has to be repeated for a second time. 
First attempt to deviation from required a third way.

Tipul solului /Type of soil Permeabilitate/Permeability Valoarea kf (m/s) /  kf Value (m/s)
Pietriș fin / Grit foarte permeabil / very permeable 5 x 10-3

Pietriș nisipos / Sandy gravel foarte permeabil / very permeable 1 x 10-3

Nisip dur / Rough sand foarte permeabil / very permeable 5 x 10-4

Nisip mediu / Medium sand permeabil / permeable 1 x 10-4

Nisip fin / Fine sand permeabil / permeable 5 x 10-5

Nisip prăfos / Powdery sand permeabil / permeable 1 x 10-5

Praf nisipos / Sandy dust slab permeabil/ week permeability 5 x 10-6

Praf / Dust slab permeabil/ week permeability 1 x 10-6
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Analiză test de 30 min:

• 2-4 cm adâncime de drenare: permeabilitate slabă a 
solului (lut/argilă);

• 4-8 cm adâncime de drenare: permeabilitate medie a 
solului (nisip);

• > 8 cm adâncime de drenare: permeabilitate foarte bună 
a solului (pietriş).

Analiză test de 120 min:

• <4 cm adâncime de drenare: permeabilitate a solului 
insuficientă;

• 4-12 cm adâncime de drenare: permeabilitate slabă a solului;
• >12 cm adâncime de drenare: permeabilitate medie a 

solului.
Între talpa de fundare a sistemului de infiltrare (nivelul inferior) şi 
nivelul cel mai ridicat al pânzei freatice trebuie avută in vedere o 
distanţă minimă de 1 m. Decisivă este valoarea medie a nivelului 
apelor freatice din ultimii 10 ani. În cazul în care nu se poate 
realiza acest lucru  trebuie verificat ca straturile de acoperire de la 
suprafaţă să ofere o protecţie suficientă apei freatice.

Valoarea intensității ploii in regiunea respectivă

Cantitatea de ploaie şi frecvenţa de ploaie se calculează 
(obtine) din datele ce trebuie puse la dispoziție de institul 
de meteorologie. De aici se obtin date cu privire la mărimea 
precipitaţiilor abundente în funcţie de nivelul duratei şi 
timpul de revenire. Se pot face interpolări şi extrapolări în 
domeniul nivelului duratelor D între 5 minute şi 72 de ore cât 
şi în domeniul timpilor de revenire între T=0,5a (corespunde 
densităţii de trecere peste nivel din media n=2 ori pe an) 
şi T=100a (în medie la fiecare 100 de ani o dată atins sau 
depăşit conform n=0,01).

Nivelul de încărcarea al apei de ploaie cu substanțe nocive

Infiltrarea apei de ploaie nu este întotdeauna posibilă fără 
epurarea prealabilă, deoarece prin erodarea anumitor 
suprafeţe poate apărea o poluare cu substanţe toxice. 

Se disting:

1. scurgeri de apă de ploaie fără riscuri de pe:

• suprafeţe verzi, câmpii, teren cultivabil;
• suprafeţe de acoperiş şi terase în zone de locuit sau 

zone comparabile, zonă de producţie meşteşugărească 
(înclinaţia acoperişului fără metale neacoperite cu 
straturi de protecţie).

Aici nu se preconizează o poluare a apei freatice. Astfel este 
permisă o drenare fără tratarea prealabilă.

2. scurgeri de apă de ploaie tolerabile de pe:

• suprafețe de acoperiș metalic (cupru, zinc, plumb etc.);
• suprafeţe de acoperişuri în zone industriale şi zonă de 

producţie meşteşugărească cu poluare semnificativă a 
aerului;

30 min test analysis :

• 2-4 cm deep drainage: low permeability soil (loam / clay);
• 4-8 cm deep drainage: average soil permeability (sand);
• >8cm deep drainage: very good permeability of the soil 

(stony).

120 min test analysis:

• <4 cm deep drainage: insufficient soil permeability;
• 4-12 cm deep drainage: low permeability soil;
• >12 cm deep drainage: average soil permeability.

Between the sole foundation infiltration system (lower level) 
and the highest groundwater level should be considered a 
minimum distance of 1 m. The decisive factor is the average 
groundwater level in 10 years. If you can not achieve this, 
should be checked as surface coatings to provide sufficient 
protection of groundwater.

The amount of rainfall intensity in specific region

The amount of rain and rain frequency is calculated (obtained) 
from data that has to be made available by meteorological 
institutes. From here we obtain data regarding the amount of 
heavy precipitation depending on the duration and recovery 
time. Interpolations and extrapolations can be made in 
the duration D levels between 5 minutes and 72 hours and 
recovery time in between T=0,5a (corresponds crossing 
density over the level of the average n=2 times per year) 
and T=100a to (on average once every 100 years reached or 
exceeded as n=0,01).

The level of harmful substances in rainwater

Rainwater infiltration is not always possible without prior 
treatment because it erodes certain surfaces and can occur 
with toxic pollution.

It consists of:

1. leaked rainwater safely on:

• meadows, arable land;
• roof surfaces and terraces in residential areas or 

comparable areas, handmade production area (without 
metal roof pitch covered with coatings).

This is not expected to groundwater pollution. Thus the 
infiltration is permitted without pre-treatment drainage.

2. leaked rainwater tolerable on:

• roof surfaces covered with the usual components of 
metal (copper, zinc, lead);

• roof surfaces in industrial areas and craft production 
areas with significant air pollution;
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• drum pentru biciclişti şi pietonal în zonele de locuit cât şi 
străzi cu o circulaţie medie zilnică (DTV) până la 15.000 KFZ.

Aici apa de ploaie se poate drena doar după prealabila 
tratare.

3. scurgeri de apă de ploaie netolerabile de pe:

• străzi şi suprafeţele curţilor cu poluare semnificativă a 
aerului;

• suprafeţe speciale, de ex. parcuri şi suprafeţe de parcare 
pt. camioane, depozite neacoperite de substanţe 
(biocompost, hârtie, deşeuri).

Aceste ape reziduale ar trebui să se scurgă în reţeaua de 
canalizare. În cazuri individuale este posibilă o drenare după 
o tratare preliminara potrivită.

În solurile poluate nu este permisă instalarea de instalaţii de 
drenare deoarece există pericolul emanării unor substanţe 
toxice în apa de ploaie care să ajungă înmulţite în apa freatică. 

Descrierea sistemului
 

TeraPlast vă pune la dispozitie 2 sisteme pentru infiltrarea 
apei in sol:

EcoBLoc Inspect Flex

Tunelul pentru infiltrare

EcoBloc Inspect Flex este un bloc funcţional de infiltrare 
cu ajutorul căruia se construiesc instalaţii de infiltrare sau 
sisteme de retenţie de toate dimensiunile posibile. În funcţie 
de sistemul de construcţie EcoBloc Inspect Flex preia cele 
mai diferite sarcini din afara ansamblului construit.

• road for cyclists and pedestrians in residential areas and 
streets with an average daily traffic (DTV) up to 15,000 KFZ.

In this case the rainwater can be infiltrated only after prior 
treatment.

3. leaked intolerabile rainwater from:

• courts streets and areas with significant air pollution;
• special surfaces, eg. parks and parking areas for trucks, 

warehouses uncovered substances (biocompost, paper, 
waste).

These waste water should be drained into the sewage 
system. In individual cases it is possible to infiltrate after a 
preliminary treatment suitable.

In polluted soils is not permitted installation of infiltration 
systems because there is danger for multiplication emanation 
of toxic chemicals in rainwater to reach groundwater.

 
 
System description

TeraPlast offers two systems for water  infiltration into the 
soil:

Inspect EcoBLoc Flex

Tunnel for infiltration

EcoBloc Inspect  Flex is a functional infiltration block used 
to build infiltration or retention systems for all possible 
sizes. Depending on the system construction design EcoBloc 
Inspect Flex system takes various tasks outside the assembly 
building.

EcoBloc Inspect Flex Placă de bază EcoBloc Inspect Flex 
EcoBloc Inspect Flex Baseplate

Se poate inspecta si este uşor de curăţat.

Sistemul este completat cu diferite accesorii (piesa de 
ventilatie, clipsuri pentru conectarea blocurilor intre ele, 
adaptoare pentru racorduri) dar si un sistem de camine de 
inspecție și acces in interiorul sistemului ce conține inclusiv 
elementele de acoperire.

It can be inspected and is easy to clean.

The system is completed by various accessories (deaeration 
ends, connector clips-to connect the blocks together, 
adapters for inflows) but also with a system inspection and 
access chambers and cover elements.

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
SISTEME DE INFILTRARE ÎN SOL / INFILTRATION INTO THE SOIL SYSTEM
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Tunelul pentru infiltrare este constituit dintr-un bloc semi-
circular ce se poate utiliza individual sau in combinatie de 2 
elemente, formand Tunelul de infiltrare – Twin Tunnel. Cu 
ajutorul acestor elemente se pot realiza configurații diferite 
pornind de la o singula linie de drenaj până la baterii de drenaj. 

The Infiltration Tunnel is set as a semicircular block that 
can be used individually or in combination of two elements, 
forming infiltration tunnel - Twin Infiltration Tunnel. Using 
this elements in different configurations can be achieved from a 
sing infiltration row to a combined drainage-infiltration battery.

Tunel de infiltrare
Infiltration Tunnel

Tunel de infiltrare – Twin 
Twin Infiltration Tunnel 

Și acest sistem este completat cu diferite accesorii (piesa de 
ventilatie, clipsuri pentru conectarea elementelor intre ele, 
adaptoare pentru racorduri) dar si un sistem de camine de 
inspecție și acces in interiorul sistemului ce conține inclusiv 
elementele de acoperire.

Also this system is completed by various accessories 
(deaeration ends, connector clips,  adapters) but also with a 
system inspection and access chambers and cover elements.

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
ȚEVI ȘI FITINGURI DRENAJ / INFILTRATION INTO THE SOIL SYSTEM
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EcoBloc Inspect Flex

Flexibilitate

Fiecare Bloc (Modul) EcoBloc 
Inspect Flex are un volum de 205 
litri (vezi date tehnice). Mărimea 
sistemului și rezistența la sarcina 
pot fi ajustate individual pentru a 
îndeplini cerințele în zone cu trafic 
sau fără trafic.

Flexibility

Each Inspect EcoBloc Flex module has 
a volume of 205 liters (see technical 
data). System size and load resistance 
can be adjusted individually to meet 
the requirements of traffic or no 
traffic areas.

Proiectat pentru zeci de ani de 
utilizare

Un produs proiectat durabil asigură 
sustenabilitatea sa. EcoBloc Inspect 
flex este proiectat pentru o durată 
de viață de peste 50 de ani. 

Designed for decades of use

A durable product design ensures 
sustainability. Eco Bloc Inspect flex is 
designed for a service life of over 50 
years.

Rezistență la sarcini E600

EcoBloc Inspect Flex suportă sarcini 
de 60 tone cu un nivel de acoperire 
cu pământ de 800mm. 

Resistance to loads class E600

Inspect EcoBloc Flex has a heavy-
duty lorry-bearing capacity of 60 
tons with an 800mm earth covering.

Cu utilizare universală

Pentru infiltrarea apei de ploaie, 
detenție, păstrarea sau colectarea 
apei de ploaie. 

Universal use

For rainwater infiltartion, detention, 
retention or rainwater harvesting.

Cu adâncimea de îngropare de 
până la 5m

Chiar și în condiții de trafic greu, 
sistemul cu module EcoBloc Inspect 
Flex poate fi instalat până la 5m 
adâncime. Deci, se pot instala până 
la 14 rânduri.

Installation depth up to 5m

Even in heavy traffic conditions, 
system modules EcoBloc Inspect 
Flex can be installed up to 5m deep. 
So you can install up to 14 layers.

Rata ridicată de percolare

Blocul este proiectat să aibă o rată 
ridicată de percolare și fără bariere 
în vederea inspectării sale. 

High percolation rate

The Bloc is designed to have a high 
rate of percolation and barrier-free 
inspection.

Racorduri până la D500

Volumele mari de apă necesită 
conducte cu diametre mari. 
EcoBloc Inspect Flex: are conexiuni 
pentru  D110/160 și 200mm pe 
toate laturile. Conexiuni mai mari, 
până la 400mm sunt disponibile în 
conjuncție cu Vario 800 Flex, tip2. 
Conexiuni până la D500mm pot fi 
realizate cu plăci adaptoare. 

Connections up to D500

Large volumes of water requires 
big  diameters pipes. EcoBloc 
Inspect Flex has connections for 
D110 / 160 and 200mm on all sides. 
Connections larger, up to 400mm 
are available in conjunction with the 
800 Vario Flex Type 2. Connections 
can be made to D500mm with 
adapters plates.
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Simplu de instalat

Blocurile EcoBloc Inspect Flex sunt 
simplu de transportat, manipulate 
și instalat. Structura modulară ce 
alcatuiește sistemul necesită un 
număr redus de accesorii.

Ușor de inspectat

Canalele standard de inspectare ale 
modulelor permit monitorizarea 
efectivă a întregului sistem. Sistemul 
realizat cu blocuri EcoBloc Inspect 
Flex permite accesul camerelor video 
existente pe piață. Acest fapt este 
confirmat de mai multe organisme 
independente de testare. 

Posibilitate de curățare cu jet 
de presiune

Sistemul cu module EcoBloc Inspect 
Flex rezistă cu ușurință la utilizarea 
furtunelor cu jet de presiune în 
vederea curățării.

Easy to install

EcoBloc Inspect flex modules are 
easy to transport and install. The 
modular system structure requires 
just a few accessories.

Easy to inspect

The standard inspection channel 
allows the entire percolation system 
to be monitored effectively. The 
EcoBloc Inspect flex systems allows 
access by commercially available 
inspection cameras. This has been 
confirmed by several independent 
testing authorities.

High pressure jetting possible

EcoBloc Inspect Flex system can 
easily resist high pressure jetting for 
cleaning.

Instalare / Installation

EcoBloc Inspect flex Fără trafic
Without traffic load

Vehicul
Vehicle

Camion 12t
Lorry 12t

Camion 40t
Lorry 40t

Camion 60t
Lorry 60t

Acoperirea min. cu pământ
min. earth covering 250mm 250mm 500mm 500mm 800mm

Acoperirea max. cu pământ
max. earth covering 2750mm 2750mm 2750mm 2250mm 2000mm

Adâncimea max. de instalare
max. installation depth 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm

Numărul max. de rânduri
max. number of layers 14 14 13 13 13

Capacitate de încărcare / Load capacity

Termen scurt/ Short term max. 100kN/mp
Termen lung / Long term max. 59 kN/mp
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Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

COD0030 205 800 800 320 gri

Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

COD0031 25 800 800 40 gri

Cod articol Culoare

COD0032 gri

Cod articol Culoare

COD0033 roșie

Cod articol DN
(mm)

COD0034 100

Cod articol DN
(mm)

COD1284 300/400/500

Bloc de infiltrare EcoBloc Inspect Flex
EcoBloc Inspect Flex

Placă de bază EcoBloc Inspect Flex - pentru Blocul de infiltrare
EcoBloc Inspect Flex Baseplate - for the EcoBloc Inspect Flex

Plăci de închidere Bloc EcoBloc Inspect Flex - set 2 bucăţi
EcoBloc Inspect Flex end plates - set 2 pieces

Conectori EcoBloc Inspection Flex - set 50 bucăți
EcoBloc Inspect Flexconnectors - set 50 pieces

Piesă de aerare (ventilație) a sistemului
Deaeration end

Placă adaptoare pentru racord intrare
Adapter plate

Notă
Pentru volume mari de stocare sau infiltrare.
Cu posibilitate de conectare a conductelor cu D110 / 160 
/ 200mm.

Note
For large storage or infiltration volumes.
D110 / 160 / 200 connecting faces.

Notă
Realizează fundația sistemului EcoBloc Inspect Flex.

Note
Form the foundation of the EcoBloc Inspect flex system.

Notă
Pentru închiderea capetelor sistemului de infiltrare 
EcoBloc Inspect Flex.
Cu posibilitate de conectare a conductelor cu D110 / 160 
/ 200mm.

Note
The front ends of an EcoBloc Inspect flex system are 
sealed eith end plates.
D110 / 160 / 200 contact surfaces.

Notă
Pentru Conectarea intre ele a blocurilor EcoBloc Inspect 
Flex.

Note
To connect EcoBloc Inspect Flex Blocks.
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Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

COD1285 230 800 800 355 gri

Cod articol Culoare

COD1287 roșie

Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

COD1286 420 800 800 660 gri

Corp cămin Vario 800 flex, tip 1 - pentru un layer de blocuri EcoBloc Inspect flex
Vario 800 flex, type 1 shaft body for one layer of EcoBloc Inspect flex

Set bază/acoperire Vario 800 flex
Vario 800 flex, base/cover set

Corp cămin Vario 800 flex, tip 2 - pentru două sau mai multe layere de blocuri EcoBloc Inspect flex
Vario 800 flex, type 21 shaft body for one or more layers of EcoBloc Inspect flex

Cod articol Racorduri intrare
D (mm)

COD1288 160/ 200/ 250/ 315

Modul DN600 cu racord de intrare pentru sisteme de infiltrare
Infiltration inlet module DN600

Notă
Inclusiv garnitură de etanșare pentru adaptorul telescopic.

Note
Including sealing for telescopic dome.
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Cod articol Material Model Înălţime
(mm) Sarcina

COD1291 PE - Verde MINI 140-340 pietonal
COD1292 PE - Verde MAXI 140-440 pietonal
COD1293 FONTĂ FONTĂ 140-440 3-5 tone

Cod articol Înălțime utilă
(mm)

COD1289 300

Cod articol Racorduri
(mm)

COD1290 2 x160

Capac cu telescop
Telescopic dome shaft

Element de extensie DN600 
Infiltration connecting piece

Element de extensie DN600 
Infiltration connecting piece

Notă
Pentru inele de beton uzuale existente pe piaţă.
Fără inel şi fără capac de fontă. Acestea se achiziţionează 
separat.

Note
For commercially available concrete rings/ covers.
Without concrete and cast iron ring. Those parts will be 
provided separate.

Notă
Inclusiv garnitura de etansare pentru adaptorul telescopic.
Pentru adâncimi mari de instalare.

Note
Including sealing for telescopic dome.
For large installation depths.

Notă
Inclusiv garnitura de etanşare pentru elementul de extensie 
DN60 si/sau  modulul DN600 cu racord de intrare.

Note
Including sealing for infiltration connecting piece and/
or inlet module.

Cod articol Material Model Sarcina

COD1294 LORRY 140-440 60 tone

Telescop pentru trafic greu
Telescopic dome shaft lorry



59www.teraplast.ro

2.2    Tunel de infiltrare 
Infiltration Tunnel
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TUNEL DE INFILTRARE / INFILTRATION TUNNEL

Volum de 300 Litri

Dimensionarea compactă combinată 
cu un coeficient de înmagazinare de 
100% are ca rezultat obținerea unui 
volum util de 300 litri. 

300 l Volume

The compact dimensions combined 
with a storage coefficient of  100% 
result in a useful volume of 300l.

Rezistență la sarcini E600

Pentru a permite amenajarea liberă 
a suprafețelor deasupra acestuia, 
tunelul de infiltrarea are o rezistență 
pe termen lung de 59 kN/mp (pentru 
Tunelul de Infiltrare Twin: 35kN/mp) 
și este, prin urmare rezistent la trafic.

Resistance to loads class E600

In order to enable the free 
arangement of surfaces above it, 
the Infiltration Tunnel features long 
term resistance with 59kN/mp (for 
Infiltration Tunnel Twin: 35kN/mp) 
and is therefore lorry-bearing.

Volum de stocare 100%

Structura tipică a Tunelului de 
infiltrare permite utilizarea completă 
a volumului disponibil pentru 
stocarea temporară a apei.

100% storage volume

The typical shape of the infiltration 
Tunnel enables complete utilization 
of the available volume for 
temporary storage of rainwater.

Rata ridicată de infiltrare

Elementele tunelului sunt plasate 
direct pe un strat uniform de pietriș. 
Părțile laterale sunt apoi acoperite 
cu geotextil și capetele sunt închise 
cu ajutorul plăcilor de capăt. Acest 
sistem asigură o performanță 
permanentă ridicată de infiltrare.

High infiltration performance

The ditch elements are placed directly 
upon an even layer of gravel. The 
sides are then covered with geotextile 
and the end faces are closed using 
end plates.This installation system 
ensures a permanent high infiltration 
performance.

Cu adâncimea de îngropare de 
până la 4m

Tunelul de infiltrare se poate instala 
până la adâncimi de 4,25m chiar și 
în condiții de trafic greu. Adâncimea 
maximă de instalare a sistemului 
Tunel Twin este de 2,5m.

Installation depth up to 5m

The tunnel infiltration can be 
installed at a depth of 4,25m even 
under heavy loads. The maximum 
installation depth for the Tunnel-
Twin is 2,5m.

Racorduri până la D315

Volumele mari de apă necesită țevi 
cu diametre mari. Fiecare placă de 
capăt are prevazută posibilitatea de 
conectare pentru D110/ 160/ 200 și 
315mm. In plus partea superioara a 
tunelului are prevăzute posibilități de 
conectare a țevilor cu D110/200mm 
pentru aerisire sau inspecție.

Connections up to D315

Large volumes of water requires 
big diameters pipes. Each end plate 
of the tunnel infiltration features 
connections for D110/160/200 and 
315mm. In addition connections in 
sizes D110 and 200mm are provided 
on the upper surface for the 
connection of the ventilation system 
or an inspection opening.

Tunel pentru Infiltrare
Infiltration Tunnel
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Simplu de instalat

Tunelurile de infiltrare sunt dispuse 
în linie și se pot rapid adapta 
condițiilor specifice și volumului de 
înmagazinare necesar. Instalarea 
modulelor este simplă, rapidă si 
variată. Instalarea este posibilă fără 
utilaje grele deoarece un modul 
cântărește numai 11 kg. Modulele de 
tunel sunt pur și simplu împreunate 
într-o singură linie și echipate cu 2 
plăci de capăt pentru fiecare linie.

Easy to install

Infiltration Tunnels are laid in 
lines and can be flexibly adapted 
to specific conditions and to 
the individual storage volume 
requested. The instalation of the 
modules is easy, quick and variable. 
The instalation is possible without 
heavy equipment, as one infiltration 
Tunnel only weight 11 kilos. 
The tunnels modules are simply 
stuck together in one line and 
equipped with 2 end plates per line.

Tunel de infiltrare Twin - de două 
ori volumul pentru aceeași 
suprafață

La cerere sau la nevoie, Tunelul de 
Infiltrare – Twin  asigură un volum 
de 600 litri prin conectarea a două 
module de infiltrare identice.

Infiltration tunnel Twin – twice 
the volume with the same space 
requirement

Upon request the infiltration tunnel 
twin 600 liters offers volume through 
the connection of two identical 
infiltration modules.

Instalare / Installation

Tunel pentru infiltrare/
Infiltration Tunnel

Fără trafic
Without traffic 

load

Vehicule
Vehicle

Camion 12t
Lorry 12t

Camion 40t
Lorry 40t

Camion 60t
Lorry 60t

Acoperirea min. cu pământ
min. earth covering 250mm 250mm 500mm 500mm 750mm

Acoperirea max. cu pământ
max. earth covering 3740mm 3490mm 3240mm 2490mm 1740mm

Adâncimea max. de instalare
max. installation depth 4250mm 4000mm 3750mm 3000mm 2250mm

Instalare / Installation

Tunel pentru infiltrare Twin/
Infiltration Tunnel Twin

Fără trafic
Without traffic 

load

Vehicule
Vehicle

Camion 12t
Lorry 12t

Camion 40t
Lorry 40t

Camion 60t
Lorry 60t

Acoperirea min. cu pământ
min. earth covering 250mm 500mm

Acoperirea max. cu pământ
max. earth covering 1480mm 1480mm

Adâncimea max. de instalare
max. installation depth 2500mm 2500mm

Capacitate de încărcare / Load capacity

Tunel pentru infiltrare / 
Infiltration Tunnel

Tunel pentru infiltrare Twin /
Infiltration Tunnel Twin

Termen scurt / Short-term max. 100kN/mp max. 75kN/mp
Termen lung / Long term max. 59 kN/mp max. 35 kN/mp
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Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

TFD0064 300 1160 800 510 negru

Cod articol Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lăţime
(mm)

Înălţime
(mm) Culoare

TFD0065 600 1160 800 1020 negru

Cod articol Culoare

TFD0065 negru

Cod articol Culoare

COD0035 negru

Cod articol DN
(mm)

COD0034 100

Cod articol DN
(mm)

COD0036 200

Tunel pentru infiltrare
Infiltration Tunnel lorry

Tunel pentru infiltrare - Twin
Infiltration Tunnel twin

Element de închidere tunel
End plate for Infiltration Tunnel 

Conectori de cuplare pentru Tunnel twin
Click-bolt connectors

Piesa de aerare (ventilație) a sistemului
Deaeration end

Capac de inspecție
Inspection end

Notă
Recomandat in cazul traficului cu camioane până la 60 t.
Cu posibilități de racordare a țevilor de intrare cu D: 
110/160/200/315.

Note
Recommended in case of Lorry -bearing up to 60 t.
With possibility to connect pipes with D: 110/160/200/315.

Notă
Se livreaza 2 bucăți tunel pentru infiltrare + 1 set de 
conectori de legătură.
Recomandat pentru trafic pietonal sau cu vehicule ușoare.

Note
Delivery as a set consist in 2 infiltration tunnel + 1 set 
click-bolt connectors.
Recommended for pedestrian and vehicle loading.

Notă
Se livrează în set de 2 bucăți.

Note
Delivery as a set of 2 pieces.

Notă
Se livrează în set de 6 bucăți.

Note
Delivery as a set of 6 pieces.
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Cod articol Racorduri intrare
D (mm)

COD1295 160/ 200

Cod articol Racorduri
(mm)

COD1297 2 x160

Cod articol Înălțime utilă
(mm)

COD1296 500

Modul DN400 cu racord de intrare pentru sisteme de infiltrare
Infiltration inlet module DN600

Modul de ditribuție DN400 pentru sistemele de infiltrare
Infiltration distributor module DN400

Element de extensie DN400 
Infiltration connecting piece DN400

Notă
Inclusiv garnitura de etanșare pentru adaptorul telescopic.

Note
Including sealing for telescopic dome.

Notă
Inclusiv garnitura de etanșare pentru elementul de 
extensie DN400 și/sau modulul DN400 cu racord de intrare.

Note
Including sealing for infiltration connectiong piece and/
or inlet module.

Notă
Inclusiv garnitura de etanșare pentru adaptorul telescopic.
Pentru adâncimi mari de instalare.
Se poate scurta la 250mm.

Note
Including sealing for telescopic dome.
For large installation depths.
Can be shortended to 250mm.

Cod articol Capac Sarcina

COD1298 PE verde pietonal
COD1299 FONTĂ pietonal
COD1300 FONTĂ 3-5 tone

Capac cu telescop D400
Telescopic dome shaft D400
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Storage Systems
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SISTEME DE STOCARE / STORAGE SYSTEMS

Rezervoare pentru apă

TeraPlast vă oferă o varietate mare de rezervoare pentru apă 
cu montaj suprateran sau subteran.
Rezervoarele pentru apă sunt din ce în ce mai utilizate în ultima 
perioadă în special pentru stocarea în vederea reutilizării apei 
de ploaie în activități domestice dar nu numai.
În numeroase alte situații rezervoarele pentru apă de 
volume mari sunt utilizate pentru utilizarea apei în activități 
de producție sau în organizări de șantier.
În general 98% din necesarul de apă utilizată nu este necesar 
să fie potabilă.
În acest capitol vor fi prezentate în mod special rezervoarele 
de volum mare ce sunt utilizate de companiile de construcții 
sau în lucrări de infrastructură pentru diferite aplicații.
Rezervoarele oferite de TeraPlast sunt realizate din polietilenă 
prin procedeul denumit “rotomoulding” sau formare 
rotațională. Acesta este un procedeu ce permite rotirea 
independentă dupa două direcții a matriței de formare în care 
este introdusă pulberea de polietilenă. Prin acest procedeu se 
pot obține produse de dimensiuni mari cu forme variate. 
Pentru a simplifica instalarea îngropată a rezervoarelor   au fost 
dezvoltate și pentru aceste produse acoperiri de tip telescopic. 
Durata estimată de viață a rezervoarelor din polietilenă 
este de 50 de ani în condițiile unei instalări și exploatări 
corespunzătoare. 

Principalele caracteristici şi avantaje 
ale rezervoarelor din polietilenă
ETANȘEITATE

Rezervoarele realizate din polietilenă sunt realizate în variantă 
monobloc ceea ce le asigură o etanșeitate ridicată. Eventualele 
elemente ce se conectează la rezervoare se fixează cu garnituri 
speciale ce asigură o etanșare sigură întregului ansamblu.

REZISTENȚA LA AGENȚI CHIMICI

Rezervoarele din material polietilenă ca și țevile dealtfel, au 
o rezistență extrem de ridicată la abraziune și la agresivitatea 
unor substanțe chimice. 

REZISTENTE ȘI ROBUSTE

Rezervoarele din polietilenă au toate avantajele asigurate 
de acest tip de material: robustețe, stabilitate a formei, 
flexibilitate. Așa cum este bine știut flexibilitatea produselor 
din mase plastice le asigura un comportament pe termen 
lung mult mai bun decat al celor rigide (beton) deoarece se 
comportă mult mai bine la încărcări succesive de sarcină.

INSTALARE SIMPLĂ ȘI EFICIENȚĂ ECONOMICĂ

Rezervoarele din polietilenă au o greutate redusă, putând 
fi manevrate cu ușurință, astfel că instalarea este mult 
simplificată și rapidă. Având o bună rezistență se pot instala 
și îngropat. 

Water tanks

TeraPlast offers a big variety of water tanks for above ground 
or underground installation.
Water tanks are increasingly used in recent years in particular 
for harvesting rainwater for re-use in domestic activities but 
not only.
Also in many other situations large volumes of water tanks 
are used for water use in production or construction sites.
In general 98% of the water used does not need to be 
drinkable.
In this chapter we will present particularly large water tanks 
that are used by construction companies or infrastructure 
works for different applications.
Water tanks offered by TeraPlast are made of polyethylene 
by the process called "rotomoulding" or rotational molding. 
This is a process that allows independent rotation on the 
two directions of the forming mold in which is inserted a 
polyethylene powder. With this process can be obtained 
large products in various shapes.
To simplify installation of buried tanks have been developed 
also for these products telescopic covers.
The estimated life of polyethylene tanks for 50 years under a 
proper installation and operation.
 
 

Key features and benefits 
of polyethylene tanks
WATERTIGHT

Tanks made of polyethylene are made in mono-block 
version which ensures a high tightness. Any elements that 
are connected to the tanks are fixed with special seals that 
ensure reliable sealing for the entire assembly.

CHEMICAL RESISTENCE

Polyethylene water tanks similar with polyethylene pipes 
have an extremely high resistance to abrasion and aggressive 
chemical substances.

RESISTANT AND ROBUST

Polyethylene tanks have all the advantages provided by this 
type of material: sturdiness, shape stability, flexibility. As it 
is well known flexibility of plastic products to ensure their 
long-term behavior much better than those rigid (concrete) 
because it performs much better in successive loads.

EASY INSTALLATION AND ECONOMIC EFFICIENCY

Polyethylene tanks are lightweight and can be handled 
easily, so installation is simplified and fast. With a good 
strength it can be also buried underground. 
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TRANSPORT, HANDLING 
AND STORAGE

When transporting pipes, flat-bed vehicles shall be used. The 
bed shall be free from nails and other metallic protuberances, 
which may damage the products. 

Plastics products can be damaged when get in contact with 
sharp objects or if dropped, thrown or dragged along the 
ground. In all circumstances, do not drop or throw products 
from the truck. 

The impact resistance of plastics products is lowered at very 
low temperatures and under such conditions, extra care 
during handling is recommended to avoid any sharp impacts 
at the time of handling or loading and unloading.

When stored on a longer term (6+ months) it is recommended 
to protect from solar radiation in a manner that does not 
obstruct the ventilation.

For more information regarding the full range of polyethylene 
water tanks please consult the Chapter Storage Systems in 
the second section of the catalog - Building Installations.

TRANSPORTUL, MANIPULAREA 
ŞI DEPOZITAREA

Pentru transport, se vor utiliza vehicule a căror platforme 
trebuie să fie libere de cuie sau alte protuberanțe metalice 
ce pot deteriora produsele. Produsele din material plastic 
pot fi deteriorate atunci când intră în contact cu obiecte 
ascuțite sau în cazul în care cad, sunt aruncate sau târâte pe 
sol. În nici un caz, nu lăsați să cadă sau aruncați produsele 
din camion. 

Rezistența la impact a produselor din plastic este redusă la 
temperaturi foarte scăzute și în astfel de condiții, o atenție 
suplimentară trebuie acordată în timpul manipulării pentru 
a se evita orice impact cu obiecte ascuțite la momentul 
manipulării, încărcării sau descărcării. 

În cazul depozitării pe o perioadă mai îndelungată (peste 
6 luni) se recomandă protejarea de radiaţiile solare astfel 
încât sa nu se împiedice aerisirea acestora.

Pentru mai multe informații cu privire la gama completă de 
rezervoare din polietilenă va rugam sa consultați capitolul 
de Sisteme de stocare din a doua secțiune a catalogului – 
Instalații pentru Clădiri. 
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Cod articol Volum
(L)

L
(mm)

H
(mm)

RPECORPREZ2000 2000 1600 1380
RPECORPREZ3000 3000 2300 1380
RPERE0500ST 5000 2450 1615
RPERE1000ST 10000 2450 2615

Cod articol D
(mm)

H
(mm)

h1
(mm)

h2
(mm)

RPEREEXTD800H540 600 547 54 51

Cod articol D
(mm)

H
(mm)

h1
(mm)

h2
(mm)

RPERE660CAPAC 660 151 51,4 37,9

Cod articol Volum
(L)

L
(mm)

W
(mm)

Hmin
(mm)

Hmax
(mm)

Capac
(mm)

REZ6257 22000 6280 2310 2310 2830 600
REZ86257 25000 7370 2310 2830 2870 600
REZ6235 30000 8800 2310 2310 2830 600
REZ6237 40000 11320 2310 2310 2810 600
REZ6242 50000 13840 2310 2310 2810 600

Cod articol Volum
(L)

L
(mm)

W
(mm)

Hmin
(mm)

Hmax
(mm)

Capac
(mm)

REZ6712 3500 2080 1800 2000 2340 600
REZ6713 5000 2440 1800 2000 2340 600
REZ6714 6000 2820 1800 2000 2340 600
REZ6254 8000 2680 2310 2310 2830 600
REZ86577 10000 3040 2310 2310 2830 600
REZ6250 12000 3760 2310 2350 2830 600
REZ6577 16000 4480 2310 2350 2830 600

Corp rezervor subteran tip iglu - TRP
Underground tank body type igloo- TRP

Extensie pentru rezervoare TRP
Extension - for TRP tanks

Capac PE pentru rezervoare TRP
PE  cover - for TRP tanks

Rezervor subteran: Roterra Big
Underground tank - Roterra Big

Rezervor subteran: Roterra Big
Underground tank - Roterra Big

Notă
Extensia cod RPEREEXTD800H540 și capacul cod 
RPERE660CAPAC se comandă separat.

Note
Extension code RPEREEXTD800H540 and Cover with 
code RPERE660CAPAC have to be ordered separate.

691
2200

16
70

16
15

= =

Ø2450

perete

12mm
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Cod articol D
(mm)

H
(mm)

REZ6357 600 200
REZ5760 600 250
REZ1311070 600 400

Cod articol D
(mm)

REZ1280302 50
REZ1280304 110
REZ1280305 125

Cod articol D
(mm)

H
(mm)

REZ6556 Ø250 600

Cod articol D
(mm)

H
(mm)

REZ9132 Ø648 70
REZ7300 Ø600 100

Extensie pentru rezervor Rottera
Additional tank extension Rottera

Garnitură etanșare
Rubber gasket

Indicator nivel
Water level meter

Capac rezervor PE D600
Pe cover D600





3.1    Separatoare de hidrocarburi 
Oil separators

3.2    Separatoare de grăsimi 
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3.1    Separatoare de hidrocarburi 
Oil separators
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Descrierea gamei de separatoare 
de hidrocarburi

Separatoarele de hidrocarburi sunt  proiectate conform 
standardelor EN858 și DIN 1999-10.

Separatoarele de hidrocarburi oferite de TeraPlast sunt realizate 
din polietilena prin procedeul denumit “rotomoulding” sau 
formare rotațională. Acesta este un procedeu ce permite rotirea 
independentă dupa două direcții a matriței de formare în care 
este introdusă pulberea de polietilenă. Prin acest procedeu se 
pot obține produse de dimensiuni mari cu forme variate. 

Separatoarele de uleiuri și hidrocarburi sunt necesare acolo 
unde au loc scurgeri de lichide ușoare. Acestea apar, de 
obicei, la:

• stații de alimentare cu combustibili;
• spălătorii auto;
• ateliere de reparații auto;
• parcări.

Gama separatoarelor de hidrocarburi 
oferite de TeraPlast

Separatoare de hidrocarburi de clasa I

Proiectate pentru a atinge o concentrație mai mică de 5 
mg de ulei per litru în condiții de testare standard, aceste 
separatoare se vor utiliza când este necesară eliminarea 
picăturilor foarte mici de ulei. Un filtru coalescent este 
instalat înainte de racordul de ieșire pentru a îmbunătăți 
efectul de separare al hidrocarburilor în separator. Atunci 
când apa trece prin filtru, mici picaturi de ulei se combină 
pentru a forma picături mari, care se desprind apoi de pe 
materialul coalescent și se ridică la suprafață. Un sistem 
de admisie special produce un efect tampon-curgere în 
separator. Acesta încetinește fluxul de intrare și îl distribuie 
într-un mod eficient în spațiului de separare. Particulele grele 
se scufunda în partea de jos și sunt separate, iar particulele 
ușoare se ridică la suprafață și sunt separate acolo.

Separatoare de hidrocarburi de clasa II

Proiectate pentru a atinge o concentrație mai mică de 100 mg 
de ulei per litru în condiții de testare standard, acestea sunt 
potrivite pentru utilizare în cazul în care se aplică o cerință de 
calitate inferioară.

Separatoare de hidrocarburi cu by-pass

Separatoarele cu by-pass tratează deplin toate debitele 
generate de ratele de precipitații de până la 6,5mm/oră (99% 
dintre precipitații). Aceste separatoare sunt folosite in zone 
de parcări atunci când este considerat un risc acceptabil 
neasigurarea unui tratament complet pentru debite mari. 
De exemplu, când riscul apariției unei scurgeri importante 
de hidrocarburi și  ploi abundente, în același timp, este mic.

Oil separator range 
description

Light liquid separators are designed according to EN858 and 
DIN1999-10.

Oil separators offered by TeraPlast are made of polyethylene 
by the process called "rotomoulding" or rotational molding. 
This is a process that allows independent rotation on the 
two directions of the forming mold in which is inserted a 
polyethylene powder. With this process can be obtained 
large products in various shapes. 

Oil and coalescence separators are required where light 
liquid occur. This is usually at:

• petrol/gas stations;
• car washes;
• vehicle workshops;
• car-parks.

The range of oil separators offered by 
TeraPlast

Oil separators class I

Designed to achieve a concentration of less than 5mg/l of 
oil under standard test conditions should be used when 
the separator is required to remove very small oil droplets. 
A coalescent filter is installed before the outlet drain to 
improve the separating effect in the separator. When the 
water flows through, tiny oil drops combine to form large 
drops which than leave the coalescent material and rise to 
the surface. With oil separators a special inlet system has a 
plug-flow effect in the separator. This slows the flow down 
and distributes it in a hydraulically effective way over the 
separator space. The heavy materials sink to the bottom and 
are separated out, the light materials rise to the top and are 
separated off there.

 

Oil separators class II

Designed to achieve a concentration of less than 100mg/l of 
oil under standard test conditions are suitable for dealing 
with discharges where a lower quality requirement applies.

 

Oil separators with Bypass

Bypass separators fully treat all flows generated by rainfall 
rates up to 6.5mm/hr (99% of rainfall events). These 
separators are used on parking area when it is considered an 
acceptable risk not to provide full treatment for high flows, 
for example where the risk of a large spillage and heavy 
rainfall occurring at the same time is small.
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Alegerea separatorului de hidrocarburi

Formula utilizată pentru alegerea separatorului de 
hidrocarburi este:

Ns= (Qr + fx * Qs) * fd

unde:

NS = debitul nominal în l/sec
Qr = debitul maxim al apei de ploaie in l/sec
Qs = debitul maxim al apelor uzate in l/sec
fx = factorul de retenție, în funcție de tipul suprafeței
fd = factorul de densitate al hidrocarburii.

În mod normal separatoarele de hidrocarburi se utilizează 
în combinație cu un decantor de nisip și nămol în cazul în 
care zona de pe care se vor prelua apele pluviale conține 
astfel de materiale în cantitate mare și cu un cămin pentru 
prelevare probe. Astfel, lanțul este alcătuit în aceasta ordine: 
decantor de nisip și nămol (unde este necesar) – separator 
de hidrocarburi – cămin pentru probe.

Astfel, au loc următoarele etape:

1.  Apa, ce conține nisip, nămol și hidrocarburi pătrunde în 
separator.

2.  Nămolul și nisipul se decantează pe fundul separatorului 
în primul compartiment. Când apa pătrunde în al doilea 
compartiment al separatorului, nisipul și nămolul au fost 
deja îndepărtate.

3.  Hidrocarburile sunt separate din apă în al doilea 
compartiment al separatorului. Picăturile mai mari de ulei 
se ridică la suprafața apei ca urmare a densității lor mici. 
Picăturile mai mici de ulei se unesc și se măresc în filtru și 
apoi se ridică la suprafață. 

TeraPlast va poate pune la dispoziție, la cerere, pe lângă 
separatoarele de hidrocarburi și alte accesorii cum sunt:

Sistem de alarmare vizual si audio 

Acesta intră în alarmă atunci când nivelul hidrocarburilor 
atinge 90% din spațiul de stocare al hidrocarburilor și 
indică ca acesta trebuie curățat imediat pentru a funcționa 
corespunzător în continuare.

Dispozitiv de închidere automat

Acesta intră în funcțiune în cazul unei cantități prea mare de 
uleiuri ce intră brusc în separator sau în cazul unui nivel prea 
ridicat al hidrocarburilor stocate. Dispozitivul ar trebui să 
funcționeze în combinație cu sistemul de alarmă.

Căminul de probe

Căminul de probe face posibilă monitorizarea calității apei 
evacuate din separator.

  

Selection of the appropriate separator

The formula used for the selection of the oil separator is:

Ns= (Qr + fx * Qs) * fd

where:

NS = nominal flow in l/sec
Qr = maximum flow of rainwater in l/sec
Qs = maximum flow of wastewater in l/sec
fx = retention factor, depending of the nature of release
fd = density factor for the suitable light fluid.

Oil separators are normally used in combination with 
a sand and silt separator where the area that will take 
rainwater contains such a large amount of materials and a 
sampling inspection chamber. Thus, the chain is composed 
in this order: sand and silt separator (where necessary) - oil 
separator – sampling inspection chamber.

Thus, the following steps occur:

1.  Water containing sand, mud and hydrocarbons flows to 
the separator.

2.  Mud and sand is deposited at the bottom of the separator 
into the first compartment. When water enters into the 
second compartment of the separator, sand and mud 
already have been removed.

3.  Oil separates from water in the second compartment of 
the oil separator. Larger drops of oil rise to the surface as 
a result of their low density. Smaller drops of oil combine 
and increase in the filter, and then rise to the surface.

TeraPlast can make available, on request, in addition to the 
oil separators also other accessories such as:

 

Vizual and audio alarm equipment

Operates when the oil level reaches 90% of the oil storage 
volume and indicates that the separator needs immediate 
emptying for it to continue work effectively.  

Automatic closure device

Operates in the event of a sudden surge of a large quantity 
of oil entering the system or too high an accumulation. The 
device should work in conjunction with the oil alarm. 

Sampling chamber

The sampling inspection chamber makes it possible to 
monitor the quality of the water on outflow of the separator.
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Instalarea în zone cu trafic

1.  Dimensiunea gropii de construcție trebuie să fie mai mare 
cu 60-100cm decât amprenta separatorului. Distanța 
între rezervor și instalațiile existente trebuie să fie minim 
100cm. Dacă solul existent permite, este necesar să se 
lucreze cu o înclinație de 90°. (Se va acorda o atenție 
deosebită siguranței la locul de muncă!)

2.  Baza gropii de construcție trebuie să fie dreaptă și curată, 
fără obiecte ascuțite. În cazul în care capacitatea solului 
existent este prea mică este necesară betonarea "subțire" 
cu beton C16/20 în grosime de 30-40cm. Când se execută 
betonarea și instalarea rezervorului în groapa de lucru, 
este necesar să se pompeze apa din acesta (dacă există).

3.  Pe suprafața betonată pregătită cu placa de beton 
încorporați ancore de susținere. Grosimea plăcilor de 
beton depinde de forța apelor subterane. Planseul trebuie 
să fie mai mare de 60cm în cazul separatoarelor de 
dimensiuni mari.

4.  Pereții laterali sunt necesari pentru a reduce presiunea 
laterală.

5.  Plasati rezervorul cu atenție pe placa de beton pregătită 
și efectuați alinierea pe verticală. Pentru a regla înălțimea 
finală filetați prelungirea telescopică. Pentru fixarea 
suplimentară folosiți cabluri de otel Ø10-12mm.

6.  Se umple rezervorul cu apă până la 1/3 și în paralel umpleți 
groapa 1/3 cu pietriș. Este necesar să se acorde atenție la 
părțile rotunjite de sub rezervor astfel încât să nu rămână 
spații goale. Umplutura ulterioară se face cu pietriș cu 
granulația de 8-16mm. Umplerea și rambleierea se repetă 
până când 1/3 din rezervor nu este umplut complet (25cm 
sub nivelul solului).

7. Racordați conductele.

8. Executați placa de beton superioară.

Installation in traffic areas

1.  The size of the construction pit must be 60-100cm larger 
than the footprint of the separator. Distance between the 
tank and the existing facilities have to be minimum 100cm. 
If the existing soil allows it, is necessary to work with an 
inclination of 90°. (Pay attention to safety at work!)

2.  Bottom construction pit has to be straight and clean with 
no sharp objects. If the capacity of the existing soil is too 
small is necessary to do the concreting of “thin” concrete 
C16/20 in thickness of 30-40cm. When working concreting 
and installation of the tank in the construction pit, it is 
necessary to pump water (if there is inflow).

3.  On the concrete surface prepared with concrete slab 
embed the anchors. The thickness of concrete slabs 
depends on the force of buoyancy groundwater. The load-
bearing slab should be greater than 60cm in size tanks.

4.  The retaining walls are necessary to reduce lateral 
pressure.

5.  Place the tank carefully on the prepared concrete slab 
and perform vertical alignment. To adjust the final height 
screw telescopic wall socket. For additional fixing use 
steel cables Ø10-12mm.

6.  Fill the tank to 1/3 with water and parallel to over burden 
1/3 with gravel. It is necessary to pay attention to rounding 
parts under the tank and not to remain hollow spaces. 
Further filling is done with fraction of 8-16mm. Filling and 
backfilling is repeated with 1/3 while the tank is not filled 
completely (25cm below ground level).

7. Make connections of the pipes.

8. Make concrete ring.

Pietriș
Gravel

Perete de beton
Concrete wall

Placa de fundație
Foundation plate

Placa superioară de beton
Concrete ring

Rezervor
Tank

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
SEPARATOARE DE HIDROCARBURI / OIL SEPARATORS
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Cod articol Model
NS

Debit
Q l/s (NS)

Volum
(L)

A
(mm)

B
(mm)

C (Hmax)
(mm)

Intrare/Ieşire
DN (mm)

Capac
(mm)

SEPH7595 3 3 2.200 1.840 1.400 2.100 110 600
SEPH7597 6 6 3.000 2.400 1.400 2.100 125 600
SEPH7275 10 10 3.500 2.080 1.800 2.500 160 600
SEPH7599 15 15 5.000 2.450 1.800 2.500 200 600
SEPH7588 20 20 6.000 2.820 1.800 2.500 200 600
SEPH7273 30 30 8.000 2.680 2.310 2.830 250 600
SEPH7278 40 40 12.000 3.760 2.310 2.830 250 600
SEPH7276 50 50 16.000 4.840 2.310 2.830 315 600
SEPH7200 65 65 16.000 4.840 2.310 2.830 315 600
SEPH7289 80 80 22.000 6.280 2.310 2.830 315 600
SEPH7421 100 100 25.000 7.370 2.310 2.830 315 600
SEPH7201 125 125 30.000 8.800 2.310 2.830 400 600
SEPH7592 150 150 35.000 9.890 2.310 2.830 400 600
SEPH7598 200 200 40.000 11320 2.310 2.830 400 600
SEPH7600 250 250 45.000 12410 2.310 2.830 400 600
SEPH7202 300 300 50.000 13840 2.310 2.830 500 600

Cod articol Model
NS

Debit
Q l/s (NS)

Volum
(L)

A
(mm)

B
(mm)

C (Hmax)
(mm)

Intrare/Ieşire
DN (mm)

Capac
(mm)

SEPH7595 3 3 2.200 1.840 1.400 2.100 110 600
SEPH7597 6 6 3.000 2.400 1.400 2.100 125 600
SEPH7275 10 10 3.500 2.080 1.800 2.500 160 600
SEPH7599 15 15 5.000 2.450 1.800 2.500 200 600
SEPH7588 20 20 6.000 2.820 1.800 2.500 200 600
SEPH7273 30 30 8.000 2.680 2.310 2.830 250 600
SEPH7278 40 40 12.000 3.760 2.310 2.830 250 600
SEPH7276 50 50 16.000 4.840 2.310 2.830 315 600
SEPH7200 65 65 16.000 4.840 2.310 2.830 315 600
SEPH7289 80 80 22.000 6.280 2.310 2.830 315 600
SEPH7421 100 100 25.000 7.370 2.310 2.830 315 600
SEPH7201 125 125 30.000 8.800 2.310 2.830 400 600
SEPH7592 150 150 35.000 9.890 2.310 2.830 400 600
SEPH7598 200 200 40.000 11.320 2.310 2.830 400 600
SEPH7600 250 250 45.000 12.410 2.310 2.830 400 600
SEPH7202 300 300 50.000 13.840 2.310 2.830 500 600

Separatoare hidrocarburi cu filtru coalescent, clasa I 
Oil separators I class, with coalescent filter

Separatoare hidrocarburi fara filtru coalescent, clasa II  
Oil separators II class, without coalescent filter

Notă
Separatoarele cu filtru coalescent, clasa I nu depașesc o 
concentrație a hidrocarburilor in apa evacuată de 5mg/l.
La service-uri auto, stații de benzină, spalatorii, în cazul 
în care se produc deșeuri lichide uleioase și inflamabile, 
separatoare trebuie să fie instalate în toate punctele de 
deversare a hidrocarburilor, înainte de golire în sistemul 
de canalizare.
Separatoare de ulei sunt echipate cu filtru de coalescență, 
dispozitive automate de închidere și, la cerere, cu sistem 
electronic de avertizare.
Filtrele de coalescență sunt fixate pe peretele integrat al 
separatorului și pot fi ușor de curățat și înlocuit.

Note
Class I coalescing separators do not exceed the 
hydrocarbon concentration of 5mg/l.
At service stations, gas stations, laundries, where the 
waste is produced oil and flammable liquid separators 
must be installed in all points of discharge of oil before 
emptying into the sewer system.
Oil separators are equipped with coalescent filter, 
automatic closure devices and on request with 
electronic warning system.
Coalescent filters are connected on the integrated wall 
of the separator and can be easily cleaned and replaced.

Notă
Separatoarele cu filtru coalescent, clasa I nu depașesc o 
concentrație a hidrocarburilor in apa evacuată de 5mg/l.
La service-uri auto, stații de benzină, spalatorii, în cazul 
în care se produc deșeuri lichide uleioase și inflamabile, 
separatoare trebuie să fie instalate în care toate punctele 
de deversare a hidrocarburilor, înainte de golire în 
sistemul de canalizare.
Separatoare de ulei sunt echipate cu filtru de coalescență, 
dispozitive automate de închidere și, la cerere, cu sistem 
electronic de avertizare.
Filtrele de coalescență sunt fixate pe peretele integrat al 
separatorului și pot fi ușor de curățat și înlocuit.

Note
Class I coalescing separators do not exceed the 
hydrocarbon concentration of 5mg/l.
At service stations, gas stations, laundries, where the 
waste is produced oil and flammable liquid separators 
must be installed in all points of discharge of oil before 
emptying into the sewer system.
Oil separators are equipped with coalescent filter, 
automatic closure devices and on request with 
electronic warning system.
Coalescent filters are connected on the integrated wall 
of the separator and can be easily cleaned and replaced.
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Cod 
articol

Model
NS

Debit 
max. total
Q l/s (NS)

Debit 
max. prin 
separator
Q l/s (NS)

Volum
(L)

A
(mm)

B
(mm)

C 
(Hmax)
(mm)

Intrare/
Ieşire

DN 
(mm)

Capac
(mm)

SEPH6890 3/30 30 3 2.200 1.840 1.400 2.100 200 600
SEPH6891 5/50 50 5 2.600 2.150 1.400 2.100 250 600
SEPH6898 8/80 80 8 3.000 2.400 1.400 2.100 250 600
SEPH6892 10/100 100 10 3.500 2.080 1.800 2.500 315 600
SEPH6893 15/150 150 15 5.000 2.450 1.800 2.500 400 600
SEPH6894 20/200 200 20 6.000 2.820 1.800 2.500 400 600
SEPH6861 25/250 250 25 8.000 2.680 2.310 2.830 400 600
SEPH6895 30/300 300 30 10.000 3.040 2.310 2.830 500 600
SEPH6896 40/400 400 40 12.000 3.760 2.310 2.830 500 600
SEPH6897 50/500 500 50 16.000 4.840 2.310 2.830 600 600
SEPH6856 65/650 650 65 22.000 6.280 2.310 2.830 600 600
SEPH6857 80/800 800 80 25.000 7.370 2.310 2.830 600 600
SEPH6858 100/1000 1.000 100 30.000 8.800 2.310 2.830 800 600
SEPH6859 125/1250 1.250 125 35.000 9.890 2.310 2.830 800 600
SEPH6860 150/1500 1.500 150 40.000 11.320 2.310 2.830 1.000 600

Cod 
articol

Model
NS

Debit 
max. total
Q l/s (NS)

Debit 
max. prin 
separator
Q l/s (NS)

Volum
(L)

A
(mm)

B
(mm)

C 
(Hmax)
(mm)

Intrare/
Ieşire

DN 
(mm)

Capac
(mm)

SEPH6880 3/15 15 3 2.200 1.840 1.400 2.100 200 600
SEPH6881 6/30 30 6 3.000 2.400 1.400 2.100 200 600
SEPH6850 10/50 50 10 3.500 2.080 1.800 2.500 250 600
SEPH6882 16/80 80 16 5.000 2.450 1.800 2.500 315 600
SEPH6884 20/100 100 20 6.000 2.820 1.800 2.500 315 600
SEPH6885 30/150 150 30 8.000 2.680 2.310 2.830 400 600
SEPH6886 40/200 200 40 10.000 3.040 2.310 2.830 400 600
SEPH6887 50/250 250 50 12.000 3.760 2.310 2.830 400 600
SEPH6883 65/325 325 65 16.000 4.840 2.310 2.830 400 600
SEPH6888 80/400 400 80 22.000 6.280 2.310 2.830 500 600
SEPH6889 100/500 500 100 25.000 7.370 2.310 2.830 600 600
SEPH6851 125/650 650 125 30.000 8.800 2.310 2.830 600 600
SEPH6852 150/700 700 150 35.000 9.890 2.310 2.830 600 600
SEPH6853 200/1000 1.000 200 40.000 11.320 2.310 2.830 800 600
SEPH6854 250/1250 1.250 250 45.000 12.410 2.310 2.830 800 600
SEPH6855 300/1500 1.500 300 50.000 13.840 2.310 2.830 1.000 600

Separatoare hidrocarburi cu bypass (BP) 10%  
Oil separators with by pass (BP)10% 

Separatoare hidrocarburi cu bypass (BP) 20%
Oil separators with by pass (BP) 20%

Notă
Separatoare cu by-pass tratează deplin toate debitele 
generate de ratele de precipitații de până la 6,5mm/oră. 
(99% dintre precipitații).
Aceste separatoare sunt folosite in zone de parcări atunci 
când este considerat un risc acceptabil neasigurarea unui 
tratament complet pentru debite mari, de exemplu, în 
cazul în care riscul apariției unei scurgeri importante de 
hidrocarburi și  ploi abundente, în același timp, este mic.

Note
Bypass separators fully treat all flows generated by 
rainfall rates up to 6.5mm/hr. (99% of rainfall events).
These separators are used on parking area when it 
is considered an acceptable risk not to provide full 
treatment for high flows, for example where the risk of 
a large spillage and heavy rainfall occurring at the same 
time is small.

Notă
Separatoare cu by-pass tratează deplin toate debitele 
generate de ratele de precipitații de până la 6,5mm/oră. 
(99% dintre precipitații).
Aceste separatoare sunt folosite in zone de parcări atunci 
când este considerat un risc acceptabil neasigurarea unui 
tratament complet pentru debite mari, de exemplu, în 
cazul în care riscul apariției unei scurgeri importante de 
hidrocarburi și  ploi abundente, în același timp, este mic.

Note
Bypass separators fully treat all flows generated by 
rainfall rates up to 6.5mm/hr. (99% of rainfall events).
These separators are used on parking area when it 
is considered an acceptable risk not to provide full 
treatment for high flows, for example where the risk of 
a large spillage and heavy rainfall occurring at the same 
time is small.
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3.2    Separatoare de grăsimi 
Grease separator
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Descrierea gamei de separatoare 
de grăsimi

În activitățile în care se produc ape uzate ce conțin grăsimi, 
separatoarele trebuie să fie instalate în conformitate cu 
EN1825 și DIN 4040-100, în scopul de a preveni colmatarea 
conductelor de canalizare. și stațiilor de epurare a apelor 
uzate. Utilizarea acestora, îmbunătățeste performanțele 
rețelelor de canalizare și a microstațiilor de epurare a apelor 
uzate.

Separatoarele de grăsimi oferite de TeraPlast sunt fabricate 
din polietilenă. Sunt extreme de durabile, cu greutate redusă 
și rezistente la acțiunea diferitelor substanțe chimice utilizate 
în bucătării.

Separatorul de grăsimi trebuie instalat în apropierea sursei 
de contaminare, în interiorul sau în exteriorul clădirii.

Separatorul de grăsimi instalat subteran trebuie să fie 
amplasat în apropierea clădirii, în zonele în care eliberarea 
de mirosuri puternice si agresive nu va reprezenta o 
problemă și în zona în care este posibil, accesul cu furtunul 
de colectare a vehiculului de vidanjare.

Nivelul racordului de admisie trebuie să fie situat sub nivelul 
de îngheț. Separatorul de grăsimi trebuie să fie deschis pentru 
golire și curățare.

Determinarea marimii separatorului

Mărimea necesară a separatorului de grăsimi este determinată 
de numărul de mese servite pe zi sau debitul maxim posibil al 
apei contaminate, tipul de poluare, temperatura efluentului și 
utilizarea detergenților.

Formula utilizată pentru selectarea separatorul de grăsimi este:

NG = Qs * fd * ft * fr * FM

unde

Qs = cantitatea de apă uzată în l/sec
fd = densitatea grăsimilor în g/cm3

ft = factor de temperatură °C
fr = factorul de detergenți
fm = factorul de grăsime majorat

Grease separator range 
description

In businesses which produce wastewater containing fat or 
grease, grease separators must be installed in accordance 
with EN1825 and DIN 4040-100 in order to prevent damage 
of the sewer pipes and wastewater treatment facilities. They 
reduce incidents of blocked drains from kitchen, improve the 
performance of septic tanks and prevent the contamination 
of small sewage treatment plants.

Grease separator offered by TeraPlast are made from 
polyethylene. They are very durable, lightweight and resistant 
against various chemical substances used in kitchen.

The grease separator should be installed close to the source 
of contamination, inside or outside the building.

Underground grease separator should be located close to 
the building in areas where release of strong and aggressive 
odors will not pose a problem and where is possible to access 
the separator with the disposal hose of the disposal truck.

The inlet level must be located below the frost level. The 
grease separator has to be opened for emptying and 
cleaning.

 
 

Determine the size of the separator

Size of grease trap is determined by number of meals or 
the maximum possible flow of contaminated water, type of 
pollution, effluent temperature and detergent use.

The formula used for the selection of the grease separator is:

NG= Qs * fd * ft * fr * fm

where

Qs = the amount of wastewater in l/sec
fd = density of grease in g/cm3

ft = temperature factor °C
fr = detergents factor
fm = increased grease factor

Ieșire
Outflow

Intrare
Inflow

Grăsime
Grease

Colector de nămol
Mud Collector

Colector grăsime
Grease Collector

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
SEPARATOARE DE GRĂSIMI / GREASE SEPARATOR



81www.teraplast.ro

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
SEPARATOARE DE GRĂSIMI / GREASE SEPARATOR

Cod articol Model
NG

Volum
(L)

Diametru
(mm)

H
(mm)

Capac
(mm)

SEPG77531 2 1000 1200 1500 600
SEPG77532 4 2000 1500 1800 600
SEPG77533 7 3200 1800 2000 600
SEPG77534 10 4500 2300 2000 600
SEPG77796 15 6000 2300 2100 600
SEPG7539 20 8000 2680 2310 600
SEPG77797 25 10000 3040 2310 600

Cod articol Model
NG

Volum
(L)

Lungime
(mm)

Lățime
(mm)

Înălțime
(mm)

Înălțime
(mm)

SEPG77810 0.25 100 530 530 420 110
SEPG77788 0.5 250 600 600 928 110
SEPG77794 1 500 760 760 1100 110
SEPG77858 2 1000 1520 760 1150 110
SEPG7529 4 2000 2250 750 1600 160

Separatoare grasimi - Rofett
Grease separators - Rofett

Separatoare grasimi - Romast
Grease separators - Romast

Notă
Separă grăsimea din apele uzate poluate din bucătării 
instituționale, restaurante și facilități de prelucrare a 
alimentelor.
Ușor de instalat, necesită o mentenanță redusă, asigurând 
o performanță de lungă durată.
Compatibile cu alte sisteme de epurare a apei.

Note
Separate the grease from wastewater polluted with fat 
and grease in instiutional kitchens, restaurants and food 
procesing facilities.
Easy installabel, require very low maintenance and 
guaranteed to deliver long-lasting performance.
Compatible with other water treatment systems.

Notă
Soluție simplă și independentă pentru separarea grăsimii 
din apele uzate. Se pot instala sub chiuveta din bucătărie 
sau în subsolul clădirii.
Grăsimea poate fi îndepărtată manual ca urmare a 
deschiderii largi a capacului superior.
Ușor de instalat, necesită o mentenanță redusă, asigurând 
o performanță de lungă durată.

Note
Small free standing solutions to separate grease from 
wastewater. They fit under the sink of he kichen or can 
be install also in the basement.
The grease can be removed manually thought big 
opening on the top.
Easy to install, require very low maintenance and 
guaranteed to deliver long-lasting performance.
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4.1    Țevi protecție cabluri electrice 
Electrical cable protection pipes

CAP. 4     PROTECȚIE CABLURI ELECTRICE 
CABLE PROTECTION
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4.1    Țevi protecție cabluri 
electrice 
Electrical cable 
protection pipes
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
ȚEVI PROTECȚIE CABLURI ELECTRICE / ELECTRICAL CABLE PROTECTION PIPES

Descrierea sistemelor de țevi 
de protecție cabluri

Sistemele pentru protecția cablurilor fac parte deasemenea 
din soluțiile pe care TeraPlast le oferă pentru aplicațiile 
din infrastructură, deoarece rețelele electrice sunt o parte 
importantă a acestor aplicații.

Pe lângă această gamă, TeraPlast oferă și sisteme de țevi 
pentru protecția cablurilor electrice instalate în clădiri, 
sisteme pe care le puteți vizualiza în partea a doua a 
catalogului – Instalații pentru clădiri.

TeraPlast produce și oferă o gamă variată de sisteme de țevi 
pentru protecția cablurilor electrice îngropate din care se 
poate opta în funcție de aplicația ce trebuie executată astfel:

• Sistemul de țevi din PVC cu mufă lisă; 
• Sistemul de țevi corugate din polietilenă;
• Sistemul de țevi din polietilenă pentru protecție fibră optică.

Toate aceste sisteme de țevi se utilizează pentru protejarea 
mecanică a cablurilor electrice sau de telecomunicații ce se 
montează îngropat. 

Alegerea soluției optime, respectiv a sistemului, se face 
în funcție de aplicația ce urmează să fie pusă în operă și 
cerințele de rigiditate impuse de aplicația respectivă.

Durata de viața a sistemelor de țevi de protecție fabricate din 
PVC sau PE este estimată la minim 50 de ani.

Aceste sisteme cu rezistență mare la coroziune se pot instala 
simplu și extrem de rapid, in special în cazul sistemelor ce au 
în componență tevile livrate in colaci. 

Sistemul de țevi de protecție din PVC cu mufă lisă

TeraPlast produce țevi din PVC-U cu perete compact, rigide, 
pentru protecția cablurilor prevăzute cu mufă pentru lipire 
conform standardului SR EN 61386-24 în clasele L si N.

Cele două clase sunt rezultatul clasificării țevilor pentru protecție 
cabluri, în funcție de rezistența acestora la impact astfel:

Clasa L = condiții ușoare de lucru (cel putin 9 eșantioane trec 
testul de rezistență la impact cu ciocanul de 3kg).

Clasa N = condiții normale de lucru (cel putin 9 eșantioane 
trec testul de rezistență la impact cu ciocanul de 5kg).

Pe lângă aceasta clasificare mai există o clasificare în funcție 
de rezistența la compresiune. Astfel atât țevile din clasa 
L cât și cele din clasa N se clasifică din punct de vedere al 
rezistenței la compresiune în funcție de urmatoarele valori:  
250, 450 sau 750 N.

Clasa și rezistența la impact trebuie obligatoriu marcate pe 
țevile de PVC pentru protecție cabluri.

Gama de diametre este cuprinsă între 32 și 140 mm pentru 
tuburile din clasa L și între 63 și 250mm pentru țevile din 
clasa N.

Țevile se produc în bare, în special cu lungimile de 6m, însă 
pentru anumite diametre se produc și la lungimea de 4m. 

Cable pipe protection systems 
description

Cable protection systems are also part of the solutions offered 
by TeraPlast for infrastructure applications as electricity 
networks are an important part of these applications.

In addition to this range, TeraPlast offers piping systems 
for the protection of electrical cables installed in buildings, 
systems that you can see in the second part of the catalog – 
Building Installations.

TeraPlast manufactures and offers a wide range of pipe 
systems for the protection of electrical buried cables from 
which you can choose depending on the application to be 
executed as follows:

• Smooth socket PVC pipe system;
• Polyethylene corrugated pipe system;
• Polyethylene pipes for fiber protection.

All these pipe systems are used for mechanical protection of 
electrical or telecommunication cables buried installation.

The optimal solution, respectively choose of the optimal 
system is made depending on the application that is going 
to be installed and stiffness requirements imposed by the 
application.

The life of the protection pipe systems made of PVC or PE is 
estimated at a minimum 50 years.

These systems with high corrosion resistance can be installed 
simple and very quickly, especially if the systems are made 
up of pipes supplied in coils. 

The PVC protection pipes with smooth socket 

TeraPlast produce PVC rigid pipes with compact wall, for 
cable protection provided with glue socket according SR EN 
61386-24 standard in classes L and N. 

The two classes are the result of the classification of protection 
cable pipes, according to their impact resistance as follows:

Class L = light-duty (at least 9 samples pass the test of 
resistance to impact hammer 3kg).

Class N = normal conditions (at least 9 samples pass the test 
impact resistance hammered 5kg).

Besides this classification there is a classification depending 
on the compressive strength. Thus both pipes in class L and 
N are classified in terms of compressive strength according 
to the following values: 250, 450 or 750 N.

Class and impact resistance must to be marked on PVC pipes 
for cable protection.

The diameter range is between 32 and 140mm for the pipes 
produced in class L and between 63 and 250mm for the pipes 
produced in class N.

The pipes are produced in most of the cases in bars of 6m 
length but for some of the diameters are available also in 4m 
length bars. 
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
CĂMINE DE APOMETRU ȘI CONTOARE APĂ RECE / WATER CHAMBERS & COLD WATER METERS

Sistemul de țevi corugate de protecție din PE 

Sistemul de tevi flexibile corugate din polietilenă  pentru 
protecția cablurilor este un sistem ce cuprinde țevi din PE 
corugate cu perete dublu ce se utilizează în aplicații în care 
este solicitată asigurarea unei rigidități inelare ridicate.
Conductele corugate au peretele interior neted, din polietilenă 
de medie densitate, iar cel exterior, din polietilenă de înaltă 
densitate, profilat și lipit de cel interior în zonele de contact.
Structura corugată asigură flexibilitatea conductei și un 
consum minim de material pe unitatea de lungime, pentru 
un diametru și o rigiditate inelară date.
Țevi corugate cu perete dublu din PE pentru protecția cablurilor 
sunt produse conform standardului SR EN 61386-24 în clasa N 
– condiții normale de lucru iar rezistența la compresiune este 
>450N. Gama de diametre este cuprinsă între 40 și 200mm.
Țevile se produc și se livrează în colaci cu lungimi diferite, in 
funcție de diametrul țevii. Fiecare colac este prevazut cu o 
mufa special dublă pentru conectarea cu tronsonul următor.

Sistemul de țevi de protecție din PE 

Sistemul de tevi din polietilenă  pentru protecția cabluri 
telecomunicații și fibre optice este un sistem ce cuprinde țevi 
din PE similar cu țevile din PE pentru apă.
Țevile au peretele interior și exterior neted, cu rezistență 
ridicată la impact și compresiune. Gama de diametre este 
cuprinsă între 25 și 110mm.
Țevile se produc și se livrează în colaci cu lungimi diferite, in 
funcție de diametrul țevii. Îmbinarea între capetele de colaci se 
face fie prin sudură fie cu ajutorul fitingurilor de compresiune.

Transport, manipulare, depozitare 
și instalare
Când se transportă țevile, se vor utiliza vehicule a căror 
platforme trebuie să fie libere de cuie sau alte protuberanțe 
metalice ce pot deteriora țevile. 

La manipularea tevilor asigurați-vă să preveniți deteriorarea 
acestora. Produsele din material plastic pot fi deteriorate 
atunci când în intră în contact cu obiecte ascuțite sau în cazul 
în care cad, sunt aruncate sau târâte pe sol. În cazul descărcării 
țevilor din camioane cu o macara utilizați centuri textile.

În cazul în care țevile se încarcă sau descarcă folosind 
stivuitoare, asigurați-vă să fie folosite numai motostivuitoarele 
cu furci netede. Rezistența la impact a produselor din plastic 
este redusă la temperaturi foarte scăzute. Recomandam o 
atenție deosebiă la manevrarea țevilor și fitingurilor în cazul 
în care temperatura este sub -5°C.

La depozitarea țevilor și fitingurilor în șantier, acestea 
trebuie depozitate pe suprafețe plane, fără obiecte ascuțite 
(pietre sau proeminențe). 

În cazul depozitării pe o perioadă mai îndelungată (peste 
6 luni) se recomandă protejarea țevilor de radiatiile solare 
astfel încât sa nu se împiedice aerisirea acestora.

Instalarea țevilor de protecție se va face conform instrucțiunilor 
puse la dispoziție de catre furnizor.

PE corrugated cable protection pipe system

The PE flexible double wall corrugated protection pipe 
system is a complete system comprising of PE double wall 
corrugated pipes, which is used in applications where it is 
required to ensure a high ring stiffness.
Corrugated pipes have a smooth inner wall, made in medium-
density polyethylene, and the outer one, high-density polyethylene, 
shaped and glued to the inner wall in the contact areas.
The corrugated structure provides pipe flexibility and a 
minimum consumption of material per unit of length for a 
given diameter and a ring stiffness.
The PE double wall corrugated pipes for cable protection are 
produced according to SR EN 61386-24 in class N – normal 
working conditions and the compression resistance is >450N. 
Diameter range is between 40 and 200mm.
The pipes are produced and delivered in coils with different 
lengths depending on pipe diameter. Each set is equipped with 
a special double coupler for connecting with the next section.

The PE pipe protection system

Polyethylene pipes system for telecom cables and optical 
fiber protection is a system comprising PE pipes similar to 
PE pipes for water.
Inner and outer pipes have smooth, high impact resistance 
and compressive. The range of diameters is between 25 and 
110mm.
The pipes are produced and delivered in coils with different 
lengths depending on pipe diameter. Joining between the ends 
of coils is done either by welding or using compression fittings.

Transport, handling, storage 
and installation
When transporting pipes, flat-bed vehicles shall be used. The 
bed shall be free from nails and other metallic protuberances, 
which may damage the pipes.
When handling the pipes, take care to prevent damage. 
Plastics products can be damaged when in contact with 
sharp objects or if dropped, thrown or dragged along the 
ground. In case of unloading pipes from the trucks with a 
crane use textile belts.
 If loading or unloading pipes using forklifts, ensure that only 
fork lift trucks with smooth forks should be used. 
The impact resistance of plastics products is lowered at 
very low temperatures. We recommend special attention to 
handling pipes and fittings when the ambient temperature 
is below -5°C.
When storing pipes and fittings on site, the contractor must 
store the pipes on flat surfaces without sharp objects (stones 
or bumps). 
When stored on a longer term (6+ months) it is recommended 
to protect pipes from solar radiation in a manner that does 
not obstruct the ventilation. 
Installation of the protection pipes will be made according 
to the instructions provided by the supplier.
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
ȚEVI PROTECȚIE CABLURI ELECTRICE / ELECTRICAL CABLE PROTECTION PIPES

Țeavă PVC protecție cabluri tip L- montaj îngropat
PVC cable protection pipes type L - underground installation

Țeavă PVC protecție cabluri tip  N - montaj îngropat
PVC cable protection pipes type N - underground installation

Cod articol Diametrul
D (mm)

Grosime
s (mm)

Rezist. la 
compresiune (N)

Lungime
(m)

VTE250L032018L6GR 32  1,8 250 6
VTE450L032024L6GR 32  2,4 450 6
VTE450L040020L6GR 40  2,0 450 6
VTE450L040018L6GR 40  1,8 450 6
VTE750L040030L6GR 40  3,0 750 6
VTE250L050018L6GR 50  1,8 250 6
VTE450L050024L6GR 50  2,4 450 6
VTE750L050037L6GR 50  3,7 750 6
VTE250L063018L6GR 63  1,8 250 6
VTE250L063019L6GR 63  1,9 250 6
VTE250L075018L6GR 75  1,8 250 6
VTE250L090018L6GR 90  1,8 250 6
VTE450L090027L6GR 90  2,7 450 6
VTE750L090030L6GR 90  3,0 750 6
VTE750L090043L6GR 90  4,3 750 6
VTE250L110022L6GR 110  2,2 250 6
VTE450L110032L6GR 110  3,2 450 6
VTE750L110040L6GR 110  4,0 750 6
VTE750L110053L6GR 110  5,3 750 6
VTE250L125025L6GR 125  2,5 250 6
VTE750L125037L6GR 125  3,7 750 6
VTE450L140041L6GR 140  4,1 450 6
VTE750L140067L6GR 140  6,7 750 6

Cod articol Diametrul
D (mm)

Grosime
s (mm)

Rezist. la 
compresiune (N)

Lungime
(m)

VTE750N063030L6GR 63  3,0 750 6
VTE750N063047L6GR 63  4,7 750 6
VTE750N075036L6GR 75  3,6 750 6
VTE750N075056L6GR 75  5,6 750 6
VTE750N090067L6GR 90  6,7 750 6
VTE750N110053L6GR 110  5,3 750 6
VTE750N110082L6GR 110  8,2 750 6
VTE750N125093L6GR 125  9,3 750 6
VTE250N140104L6GR 140  10,4 750 6
VTE750N160047L6GR 160  4,7 750 6
VTE750N160077L6GR 160  7,7 750 6
VTE750N160119L6GR 160  11,9 750 6
VTE750N200149L6GR 200  14,9 750 6
VTE750N225108L6GR 225  10,8 750 6
VTE250N250049L6GR 250  4,9 250 6
VTE750N250119L6GR 250  11,9 750 6
VTE750N250186L6GR 250  18,6 750 6

Notă
Țevile sunt produse conform SR EN 61386-24.
Clasa L = condiții ușoare de lucru - minim 9 eșantioane 
trec testul de rezistență la impact cu ciocanul de 3kg.

Note
Pipes produced according SR EN 61386-24.
L Class = light-duty - at least 9 samples pass the resistance 
impact test with 3kg hammer.

Notă
Țevile sunt produse conform SR EN 61386-24.
Clasa N = condiții normale de lucru - minim 9 eșantioane 
trec testul de rezistență la impact cu ciocanul de 5kg.

Note
Pipes produced according SR EN 61386-24.
N Class = normal working conditions - at least 9 samples 
pass the resistance impact test with 5kg hammer.
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INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI
CĂMINE DE APOMETRU ȘI CONTOARE APĂ RECE / WATER CHAMBERS & COLD WATER METERS

Țevi corugate din PE protecție cabluri electrice - montaj îngropat
PE corrugated cable protection pipes - underground installation

Țeavă polietilenă telecomunicaţii - protecţie fibră optică
HDPE telecom pipes - optical fiber protection

Cod articol Diametrul
D (mm) Livrarea

TFL0018 40 colac 50m
TFL0020 50 colac 50m
TFL0022 63 colac 50m
TFL0021 75 colac 50m
TVPRRCO090250N050C 90 colac 50m
TVPRRCO110250N050C 110 colac 50m
TVPRRCO125250N050C 125 colac 50m
TVPRRCO140250N050C 140 colac 50m
TVPRRCO160250N050C 160 colac 50m
TFL0027 200 colac 25m

Cod articol Diametrul
D (mm)

Grosimea
s (mm) Livrarea

TV063TE020W500C 20 1.9 colac 500m
TV063TE025M200C 25 2 colac 200-500-1000m
TV063TE032M200C 32 2 colac 200-500m
TV063TE032O200C 32 2.4 colac 200-500-1000m
TV063TE032P200C 32 3 colac 200-500m
TV063TE040M250C 40 2 colac 250-500-800m
TV063TE040N250C 40 2.3 colac 250-500-800m
TV063TE040O250C 40 2.4 colac 250-500-800m
TV063TE040P250C 40 3 colac 250-500-800m
TV063TE040R250C 40 3.7 colac 250-500-800-1000m
TV063TE050O250C 50 2.4 colac 250m
TV063TE050P250C 50 3 colac 250-500m
TV063TE050D250C 50 4.6 colac 250m
TV063TE063P250C 63 3 colac 250m
TV063TE063Q250C 63 3.6 colac 250m
TV063TE075S200C 75 4.3 colac 200 m
TV063TE090S100C 90 4.3 colac 100 m
TV063TE090G100C 90 5.1 colac 100 m
TV063TE090T140C 90 5.4 colac 140 m
TV063TE090D100C 90 8.2 colac 100m
TV063TE110M012B 110 4.2 bare 12 m
TV063TE110U100C 110 6.3 colac 100 m
TV063TE110V100C 110 6.6 colac 100 m

Notă
Fiecare colac este prevăzut cu o mufă dublă pe conectare.
Țevile sunt disponibile în culorile roșu și negru. La 
comandă se pot executa și în alte culori.

Note
Each coil is delivered with a double coupler for connection.
The pipes are available in red and black colour. On 
request can be delievered other colours.
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