
Ultra Kyma
PP Buitenriolering
Benor gekeurd
NBN EN 13476 
Gemengd/DWA: zwart/lichtgrijs
SN8

Licht en sterk
Ultra Kyma is een PP dubbelwandig leidingsysteem voor de afvoer van vuil water en regenwater. Deze geribde 

leiding is licht en sterk en biedt een betrouwbare ‘grip’ op de bodem. Dankzij zijn beperkte gewicht is deze 

oplossing gemakkelijk te hanteren op de bouwplaats. Bovendien bespaart het gebruik van Ultra Kyma ook 

aanzienlijk op transportkosten. Ultra Kyma is dan ook een uitstekend alternatief voor zwaardere materialen als 

beton of grès. Deze SN8-oplossing is BENOR-gekeurd.

Deze toepassing is ideaal voor gebruik bij:

• Wegen-, spoor-, en vliegveldinfrastructuur

• DWA, RWA- en gemengde afvoer van grote volumes op openbaar domein

• Winkel- en kantoorparken

• Industriële bouwprojecten

• Putten en prefabconstructies

• Door gebruik van virgin materiaal ook geschikt voor toevoer luchtbehandelingssystemen

	SN8

	Ringflexibiliteit 30%

	BENOR keurmerk

	Licht en sterk 

	Gemakkelijk te manipuleren

	Duurzaam

	Zekere verbindingen

	Eenvoudig op maat te zagen
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Technische gegevens
Ultra Kyma PP SN8 buitenriolering

DYKA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die is ontstaan bij de koper of diens afnemers ten gevolge van het niet juist opvolgen van de door DYKA verstrekte voorschriften 
en instructies voor toepassing, opslag, gebruik, bewerking of verwerking van DYKA-producten. DYKA is niet aansprakelijk, indien koper of diens afnemers niet voldoen aan de van toepassing 
zijnde voorschriften of indien de (af)geleverde zaken in strijd met de toepasselijke overheidsvoorschriften worden toegepast. Raadgevingen van DYKA hebben alleen betrekking op producten 
die zijn aangeboden door DYKA. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van DYKA gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. DYKA heeft bij het opstellen van dit document de uiterste 
zorg besteed aan de correctheid en volledigheid van de informatie. DYKA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van enige onjuistheid of onvolledigheid van de 
informatie in dit overzicht. De verstrekte informatie in dit document is indicatief en voor een volledig beeld dienen altijd de toepasselijke bouwbesluiten te worden geraadpleegd.

Artikel Omschrijving Kleur
Buiten/binnen

Binnendiameter
mm

Buitendiameter
mm

Lengte

20049248 Ultra Kyma PP 
ID 200 6m zwart/grijs Ø 198 mm Ø 225 mm 6 m

20049249 Ultra Kyma PP
ID 250 6m zwart/grijs Ø 248 mm Ø 281 mm 6 m

20042974 Ultra Kyma PP 
ID 300 6m zwart/grijs Ø 294 mm Ø 340 mm 6 m

20042975 Ultra Kyma PP 
ID 400 6m zwart/grijs Ø 392 mm Ø 453 mm 6 m

20042976 Ultra Kyma PP 
ID 500 6m zwart/grijs Ø 490 mm Ø 567 mm 6 m

20042977 Ultra Kyma PP 
ID 600 6m zwart/grijs Ø 588 mm Ø 680 mm 6 m

20042978 Ultra Kyma PP 
ID 800 6m zwart/grijs Ø 785 mm Ø 906 mm 6 m


