


 

Renowacja kanałów sieci kanalizacji grawitacyjnej rękawami filcowymi 

nasączonymi żywicami epoksydowymi oraz technologia BRAWOLINER 

do renowacji przyłączy, pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych. 
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Bezwykopowe Naprawy Przewodów 





Unterirdische Infrastruktur 





Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych 

Klasa ekspozycji Xa3 



CIPP 

Cured-in-place-pipe 

 

Rękawy nasączane żywicą 

na budowie i utwardzanie w 

miejscu instalacji 



Zalety metod bezwykopowych 

o  Szybkość !!!  
o  Brak dodatkowych prac ziemnych, 
o  Bez odwodniania - ekologia  
o  Niska uciążliwość dla otoczenia 
o  Bardzo małe zajęcie terenu 
o  Niższa pracochłonność  



Instalacja metodą Inwersji  

Inwersja parciem hydrostatycznym wody 



Instalacja metodą Inwersji  

Inwersja parciem hydrostatycznym wody 



Inwersja z „zamkniętym” końcem 

Instalacja metodą Inwersji  



 

Typowy stan kanałów przed naprawą 



Typowy stan kanałów przed naprawą 



Typowy stan kanałów przed naprawą 



 

Rękaw z żywicą epoksydową - zalety 



 

Rękaw z żywicą epoksydową - zalety 

Skuteczne 
wypełnienie 
połączeń  



 

Rękaw - rura w rurze - wady 

Rura w rurze - aplikacja rękawa z 

materiałem nasączonym żywicą 

poliestrową 



 

Rękaw i żywica epoksydowa 

Połączenie monolityczne - rękaw 

nasączony żywicą epoksydową 



Szczelina spowodowana skórczem 

S 

Efekt przy zastosowaniu 

żywic poliestrowych 



Renowacja kanałów nieprzełazowych 

wykładziny nasączane na budowie 

 Należy stosować wyłącznie żywice 

epoksydowe przeznaczone do tego celu 

 Procesy technologiczne są takie jak na 

budowie, możliwe jest zachowanie takiej 

samej jakości jak nasączanie w fabryce,  

 Przejścia kolan 90° nie stanowią problemu 

do DN 250 

 Łatwość aplikacji, prosty sprzęt 

 Pełna elastyczność, szybkość podjęcia 

naprawy 



Nowoczesne systemy  renowacji  systemów 

kanalizacyjnych firmy MC-Bauchemie  

MC-Bauchemie Sp. z o.o. Biuro Warszawa  tel. 600 011 037 i 600 011 38,  fax. 22 / 811 09 48  

Konudur Home-Liner  
DN 100-800 (1500) mm 



Konudur Home-Liner 



10.000 h  - Test  IKT 



 

Zwiększenie wytrzymałości  
Konudur 170 TL-NV 



 Metoda inwersji – przy pomocy wieży 



Przygotowanie placu budowy 



Przygotowanie rękawa do impregnacji 



Przygotowanie rękawa 

do impregnacji 



Przygotowanie żywicy 



Nasączenie rękawa 



Stół do nasączenia rękawa 



Nasączenie rękawa 



Nasączenie rękawa 





Przygotowanie inwersji 



Instalacja rękawa 



Nakierowanie rękawa do kanału 



Instalacja rękawa 



Zakończenie rękawa po 

przejściu przez kanał 



Utwardzenie gorącą 

wodą w systemie 

recyrkulacji 



Utwardzenie gorącą 

wodą w systemie 

recyrkulacji 



Zainstalowana wykładzina, 

odcięte zakończenia 



Kontrola powykonawcza 



Konudur Brawoliner®  
naprawa rur i przykanalików DN 80-250 

Nowoczesne systemy  renowacji  systemów 

kanalizacyjnych firmy MC-Bauchemie  



 

Schemat aplikacji przez inwersję 



 Metoda inwersji – przy pomocy bębna 



Przygotowanie rękawa 



Konudur Brawoliner - Aplikacja 



Odessanie powietrza 

podciśnienie 

max - 0,2 bar !!! 



Konudur Brawoliner - Aplikacja 



Konudur Brawoliner - Aplikacja 



Konudur Brawoliner - Aplikacja 



Konudur Brawoliner - Aplikacja 



Konudur Brawoliner - Aplikacja 



Konudur Brawoliner - Aplikacja 

Zakończenie  głowicy linera 

Kanał główny 

Przykanalik 

Brawoliener 



Konudur Brawoliner - Aplikacja 

Kanał główny 

kalibrujący 

Przewody grzewcze 

liner bez powietrza 

Kanał główny 

etap 1 

etap 2 



 

Urządzenia grzewcze HOTBOX -  woda +50°C 

Czas utwardzania do 3 

godzin 



 

Schemat układu grzwczego 



Konudur Brawoliner - Aplikacja 



Konudur Brawoliner®-FIX 

Materiał nośny: tkanina 

poliestrowa 

Powłoka:  Poliuretan / 

laminat 

Materiał wiążący: Żywica 

epoksydowa 

Przejście zagięć: 90° bez zafałdowań 

Średnice: DN 50 - 250 mm (300 mm) 

naprawa przykanalików 



 

Gładkie przejście kolana 90° 



 

Gładkie przejście kolana 90° 



 

Detal: dobre połączenie na złączach 



 

REFERENCJE 



Szczecin System Konudur Brawoliner 

MC-RIM 

the best 

solution … 

Wpusty uliczne: 

Konudur Brawoliner DN 200 – 
1.250 m (2.450 kg Konudur 160 
BRAWO) 





GALERIA   ZACHĘTY   W   WARSZAWIE 















Rondo Grunwaldzkie  













Zamek Królewski 











Pałac na Wodzie 







Komenda Miejska Policji Kraków 









System materiałów Koudur / Ombran® 



 

 



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 


