
Dlouhodobě 
spolehlivý provoz

Použitý polypropylen nové generace PP-
-RCT umožňuje dlouhodobě spolehlivý pro-
voz i  v  teplotně a  tlakově nejnáročnějších 
aplikacích. Trubky Fiber Basalt Plus navíc 
umožňují využití menších průměrů a  zajišťují 
vyšší bezpečnost provozu. I to je důvod, proč 
výrobce poskytuje na trubky Fiber Basalt Plus 
záruku 10 let a deklaruje životnost 50 let.

Kvalitu potvrzují náročné 
certifikace

O kvalitě nových trubek s čedičovým vlák-
nem vyráběných společnosti Wavin Ekoplas-
tik svědčí několik certifikátů.

Institut pro testování a  certifikaci potvrdil, 
že trubky s  čedičovým vláknem pro tlako-
vé rozvody vzduchu se shodují s požadavky 
technické specifikace TS-ITC-68/98/e a  že 
výrobce má vytvořeny předpoklady pro za-
jištění stability jakosti. U  trubek s čedičovým 
vláknem pro tlakové rozvody pitné vody, 
teplé vody a  ústředního vytápění stejný in-
stitut dospěl k  závěru, že splňují požadavky 
stavebního technického osvědčení STO-
-AO224-505/2013.

Trubky s  čedičovým vláknem Ekoplastik 
Fiber Basalt Plus pro tlakové rozvody pitné, 
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Trubky s čedičovým vláknem 
dobývají svět
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?? Trubky Fiber Basalt Plus pro rozvody vody a vytápění získaly během několika měsíců od 
svého uvedení velkou popularitu, a to nejen v domovské České republice. Velký ohlas 
sklízí i u západoevropských a asijských distributorů, přičemž výrazný zájem hlásí i rusky 
hovořící teritoria. Trubky Fiber Basalt Plus z dílny českého výrobce Wavin Ekoplastik 
mají unikátní materiálové složení, které zaručuje vysokou teplotní a tlakovou odolnost. 
Hlavní roli přitom hraje polypropylen nové generace a čedičové vlákno, které je v 
konstrukci trubek použito poprvé v historii plastových potrubních systémů. 

Unikátní 
vlastnosti

Trubky Fiber Basalt Plus jsou k  dispozici 
v  průměrech 20-125 mm a  jsou univerzál-
ně použitelné pro rozvody studené a  teplé 
vody a  vysokoteplotního vytápění. V  porov-
nání s předchozí generací trubek Fiber, která 
byla plněna skleněným vláknem, nabízí Fiber 
Basalt Plus vyšší tlakovou odolnost při vyso-
kých teplotách (až o 50 %), vyšší průtočnost 
o 20 % a nižší hmotnost o 15 %. Teplotní odol-
nost dosahuje dle reálných měření až 95 °C.

Použitý polypropylen nové generace (PPR-
-RCT) v kombinaci s čedičovým vláknem (BF) 
umožňuje trubkám Fiber Basalt Plus dosáh-
nout třikrát menší teplotní délkové roztažnosti 
v porovnání s celoplastovými trubkami z PPR.

Čedičové vlákno má oproti skelnému 
vláknu o  8 % vyšší hustotu a  o  pětinu vyšší 
pevnost v  tahu. Navíc je výroba čedičových 
vláken velice ekologická, a to díky nízké ener-
getické náročnosti i 100 % recyklovatelnosti.

Snadné svařování

Další výhodou trubky Fiber Basalt Plus je 
rychlost spojování svařováním. Při použití 
trubek s  horní vrstvou opatřenou hliníkovou 
folií, je nutno tuto vrstvu v  místě svařování 
nejprve odstranit ořezávacím přípravkem. Při 
práci s Fiber Basalt Plus naopak žádná úpra-
va povrhu před samotným svařováním nut-
ná není, a tím se svařování stává jednodušší 
a rychlejší. 

studené a  teplé vody, ústředního vytápění 
a tlakové rozvody vzduchu jsou podle institutu 
shodné s technickou dokumentací a jsou pro 
deklarovaná použití bezpečné.

Čedič předčí azbest 
i sklo

Čedič (bazalt) je tmavá vyvřelá hornina 
se sklovitou strukturou. Obsahuje méně 
než 20 % křemene, méně než 10 % foidů 
a minimálně 65 % živců. Tvoří z velké části 
zemskou kůru včetně například dna oceánů. 
V ČR se vyskytuje například v Českém stře-
dohoří a  Doupovských horách. Mimo naši 
planetu byly čediče zaznamenány i  na dal-
ších planetách sluneční soustavy.

Čedič se taví kolem 1  300 °C, dělají se 
z něj mimo jiné dlažby, žlaby či potrubí. Ta-
venina se dá také rozvláknit, čímž vzniknou 
vysoce pevná a  ohebná vlákna, která svý-
mi fyzikálními, mechanickými a chemickými 
vlastnostmi předčí vlákna skleněná i azbes-
tová.

Pro své mimořádné vlastnosti se čedič 
využívá v mnoha odvětvích, například v au-
tomobilovém průmyslu, při výrobě čepelí 
větrných mlýnů či pro komponenty letadel.


