
Ērtai pārbaudes darbu veikšanai

Inspekcijas un tīrīšanas aka



Atbalsta pamatne
Vienkārša un stabila 
nofiksēšana.

Apmale
Ērta pagarinājuma 
caurules uzstādīšana.

Gaiša virsma
Nodrošina ērtu 
pārbaudes darbu 
veikšanu.

Gluda iekšējā 
virsma
Uzlabo plūsmu 
un samazina 
nogulsnēšanos.
Augsta pašattīrīšanās 
spēja.

Izplūde
Ar ietverto 
galu.

Augsts kakls
Ātra un 
vienkārša 
uzstādīšana.

Stāvs konuss
Pasargā no žurku 
iemitināšanās akā. 
Novērš nogulšņu 
veidošanos.
Labi iekļaujas gruntī.

Tips 1 Tips 2 Tips 3 Tips 4

Taisna caurteka Labā / kreisā ieplūde Kreisā ieplūde Labā ieplūde

Ieplūde
Savienojuma atzari 
ir izgatavoti no 
kompozītmateriāla.

▪ Noturība pret ārējas vides ietekmi

▪ Gaiša un gluda virsma

▪ Viegli uzstādīt

▪ Noturība pret koroziju

▪ Augsta izturība un neliels svars



Pielietojums
Inspekcijas un tīrīšanas aka nodrošina ērtu 
piekļuvi pārbaudes un tīrīšanas darbu veikšanai, kā 
arī iespēju uzturēt kanalizācijas sistēmu bez 
rakšanas.  

Kompozītmateriāls
Aka izgatavota no kompozītmateriāla, kas ir aptuveni 
15 reizes izturīgāks par PVC un PP materiāliem.

Inspekcijas un tīrīšanas aka ir īpaši izturīga, kā 
arī noturīga pret ārējās vides ietekmi.

Atbalsta pamatne
Atbalsta pamatne nodrošina vienkāršu un stabilu 
novietošanu.

Pagarinājuma caurule
Inspekcijas un tīrīšanas aku var pagarināt ar 
gofrēto cauruli.

Inspekcijas un tīrīšanas aka tiek piegādāta 
komplektā ar gumijas blīvējumu gofrētajai caurulei.

Lielisks risinājums pārbaudes un tīrīšanas darbu veikšanai – 
nodrošina labi funkcionējošu kanalizācijas sistēmas darbību
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Scan-Plast
Scan-Plast jau daudzus gadus izstrādā, ražo un realizē tirgū kompozīt-
materiālu produktus, kas paredzēti plašam pielietojumam un 
visdažādākajām uzņēmējdarbības nozarēm.

Gadu gaitā uzkrātā pieredze un iegūtās zināšanas, apvienojumā ar 
kompozītmateriālu unikālajām īpašībām, nodrošina uzņēmuma 
piedāvājuma klāstu ar inovatīviem un konkurētspējīgiem produktiem, 
veidojot Scan-Plast par pievilcīgu piegādātāju un kompetentu 
sadarbības partneri.

Scan-Plast devīze SPĒKS – ELASTĪBA – IZTURĪBA ir attiecināma kā uz 
produktiem, tā arī uz uzņēmuma kultūru.

Kompozīts
Vārds „kompozīts” ir cēlies no latīņu vārda „componere”. 
Kompozītmateriāli tiek veidoti fiziskā (ne ķīmiskā) ceļā sasaistot divus 
vai vairākus izejmateriālus. Sasaistes ceļā jaunradītajam materiālam ir 
īpašas, pat izcilas īpašības - tādas kā spēks, elastība un izturība.

Kombinējot izejmateriālus (matrice, armējums, cietinātājs, piedevas) 

un to tehniskās īpašības, īpašā ražošanas procesā, ievērojot noteiktus 
ražošanas apstākļus, tiek palielināta izejmateriālu funkcionalitāte un 
to lietderīgās īpašības, kas tiek pārnestas un uzlabotas jaunradītajā 
kompozītmateriālā.

Daudzās jomās kompozītmateriāli ir aizstājuši tādus tradicionālus 
materiālus kā tērauds, koks un betons. Mūsdienās lidmašīnas, vilcieni, 
kuģi un tvertnes galvenokārt tiek ražoti no kompozītmateriāliem.
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