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Material:
Mått:
Certifieringar:
Tillverkare:

Polyeten (PE) och polypropen (PP)
Ø60-100
Finns
Myhre Miljöprodukter
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Beskrivning:

Filterslangen är en slitsad PE-dräneringsslang med filter bestående av polypropenfibrer sömlöst vävt runt 
dräneringsröret (PP). Fibrer i olika tjocklekar och finhet.

Filtat dränrör är ett kostnadseffektivt dräneringssystem. 

En viktig förutsättning för ett fiberfilter att fungera väl är skapandet av ett så kallat naturligt filter. När det 
första vattnet, efter installation av dräneringssystemet, penetrerar filtret fastnar fina partiklar som bildar 
ett “eget” partikelfilter i fiberfiltret. Fiberfiltrets effektivitet: skyddar igenslamning av grovkornig jord.

Vattenabsorption: Upptaget av vatten ökar med upp till sex gånger jämfört med ett rör utan filter. 
Penetrationsmotstånd minskas genom användning av fiberfilter. 

Fördelarna är:

- Filtren är tillverkade enligt en fördefinierad specifikation. Permeabiliteten hos filtret kan definieras 
genom att blanda olika fibrer. 
- Filtret är genomgående lika och utan variationer i hela dräneringsrörets längd. 
- Filtad dränslang har slitsar och filter runt om. Ett dränrör med slitsar runt tar bort vattnet snabbare. Med 
ett runt slitsat rör är sannolikheten att man får igenslamning ännu mindre jämfört med ett rör med slitsar 
endast på den övre sidan. Ett faktum är att upp till 2/3 av vattnet kommer i dräneringsröret underifrån.
- Filtad dränslang är lätt att transportera och är mycket lätt att installera. Du sparar kostnader i samband 
med användning av grus eller sågspån och samtidigt i arbetskostnad. 
- Dräneringsrören har KOMO-kvalitetsförsäkring, certifikat nr. 32254/87.
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Användningsområde:

- Dräneringsröret är tillverkat av PE-kvalitet, vilket gör den UV-beständig och slagtålig så lågt som -18°c
- Rören har slitsar runt om för enklare vatteninflöde
- Filter kan väljas i förhållande till jordart
- Enkel att installera
- Resistenta filter
- Optimal för täckdikning
- Ekonomiska

Artikelnr   Benämning      Mått   

01/BPE604/150   Dränslang PE filtad PP700    Ø60 x 150m  

131050    Dränslang filtad PP700     Ø100 x 50m  

Hur fungerar filtad dränslang?

Ett avtappningsfilter är en porös massa som omger ett perforerat dräneringsrör för att få följande 
funktioner:
- Filtreringsfunktion: Förhindrar stora jordpartiklar att komma in i dräneringsröret där de kan fastna och 
så småningom täppa till röret. 
- Hydralisk funktion: Att ge ett poröst material runt röret med relativt hög permeabilitet för att minska 
ingångsimpedansen hos vattnet. 

Ett dräneringsfilter kan vara:
- Naturgrus: Singel eller krossad sten får INTE användas! Detta har ingen filtreringseffekt.
- Sågspån,
- Tjockt filtermaterial av fiber (ej att förväxla med geotextil filter)


