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Järjestelm
ä

KKVJ on todistetusti kem
ikaaleja kestävä putkistojärjestelm

ä
jota on asennettu koulu-, korkeakoulu-, sairaala- ja
teollisuuslaitosten laboratorioissa  m

aailm
anlaajuisesti jo yli 50 vuotta.

KKVJ kestää hyvin siihen tyhjennetyt kem
ialliset yhdisteet m

ukaan 
lukien happot, em

äkset, liuottim
et, pesuaineet, veren näytteet, 

retrovirukset ja radioaktiivisen jätteen.

KKVJ on täydellinen laboratorio järjestelm
ä, johon kuuluvat pohjaventtiilit, 

lavuaarit, tiputuskaukalot, vesilukot, laim
ennuskaivot / kiinteän jätteen kerääjät 

ja kattava putki- ja liitos valikoim
a, koot  1 1/2’’ - 6’’ (D

N
40 - D

N
150)

A
ltaat: ovat erittäin

kestäviä joissa on itsetyhjenevä
pohja; saatavilla on m

yös 
erityiskokoja, asiakkaan 
tarpeiden m

ukaan.

KKVJ on täydellinen järjestelm
ä, 

joka sopii laboratorioihin 
m

m
. kouluissa, korkeakouluissa, 

sairaaloissa ja teollisuudessa.

H
ajulukot: ovat suunniteltu 

pysym
ään tiiviinä vaativim

m
issakin 

olosuhteissa, m
ikä estää m

ahdollisten 
haitallisten kaasujen pääsyn takaisin 
huoneilm

aan ja siten säästäen 
laboratoriotiloja kalliilta sulkem

iselta.

M
ekaaninen- ja 

Sähköhitsausm
enetelm

äliitos: 
liittim

et KKVJ valikoim
assa ovat 

suunniteltu voim
akkaille jätevirroille 

jolloin ne auttavat estäm
ään tukosten 

syntym
istä.

•

Kouluihin ja
Päiväkoteihin

Korkeakouluihin
ja Yliopistoihin

Laboratorioihin

Sairaaloihin

Työpajoihin

H
elppo asentaa

M
onipuolinen

Borosilikaattilasiset haju-/vesilukot ja
laim

ennuskaivot/kiinteiden aineiden kerääjät: 
kestävät erittäin vahvoja kem

iallisia yhdisteitä 
ja orgaanisia liuottim

ia. 
M

ahdollistavat arvokkaiden kiinteiden aineiden
ja/tai kiinteän jätteen helpon
havainnollistam

isen ja talteenoton.

A
inutlaatuinen poiston tiiviys: 

pohjaventtiili, tiputuskaukalo ja
vesilukko/kerääjä yhdessä käytettynä
aikaansaavat ainutlaatuisen 
liitoskokonaisuuden tarjoten 
täydellisen tiiviyden.
 

Tiputuskaukalo: 
om

aa jyrkän kaltevat seinäm
ät

jotka m
inim

oivat veden roiskum
ista

 ja leveät reunat jotka takaa
vakauden asennettaessa. 
Tiputuskaukaloissa m

yös
vaihtoehtoisia kiinnitysm

ahdollisuuksia 
sekä värivaihtoehtoja.
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230°C/2.16 kg 6.5

kg/m3 9.5

ISO 527 MPa 27.0
ASTM D 638M kg/cm2 295
(50mm/min)

ISO 178 GPa 1.15
ASTM D 790 kg/cm2 14100

ISO 180 kj/m2 23°C 7.0
(0.25mm notch radius) 0°C 4.5

-20°C 3.0
-40°C -

ISO 2039/2, ASTM D 785 R scale 90

ISO 306A
(10 N force) BS 2782; 102 A °C 147

ISO 75/A and /B
A - 1.8 MPa (18.6kg/cm2) ASTM D 648-A-B °C 55
B - 0.45 MPa (4.6kg/cm2) °C 90

ISO 3795

FMVSS 302
mm/min 38

Vetojännityslujuus

Sulaindeksi (MFI) Rakeet

Test imenetelmäOminaisuus Yksikkö

Taivutuslujuus

IZOD-iskulujuus

Rockwell - kovuus

Vicat - pehmenemislämpötila 

Taipumislämpötila 

Syttyvyys 

Palamisnopeus 
(2mm paksuus) 

K e m i k a a l e j a  K e s t ä v ä  V i e m ä r i J ä r j e s t e l m ä

M a t e r i a a l i o m i n a i s u u d e t
Valmistettu kopolymeeripolypropyleenistä, jossa on 3% nokimustaa ultraviolettisäteilyn 
stabilointiaineena. KKVJ  kestää erittäin hyvin kemikaaleja ja sopii hyvin laboratorioissa 
käytettävien syövyttävien kemikaalien ja muiden nesteiden läpivientiin. 

Tuotteiden laatuvaatimukset perustuvat tarpeeseen tarjota viemärijärjestelmä, jota voidaan 
luokitella kemikaaleja kestäväksi syövyttävien aineiden suhteen, joita siinä tullaan 
siirtämään. Hyvä vetolujuus, sitkeys, kulumiskestävyys, suuri iskusitkeys, säänkestävyys,
ja vakaana pysyminen lämpötilavaihteluissa. 

KKVJ kestää monia väkeviä happoja ja emäksiä ja joitakin orgaanisia liuottimia.
KKVJ:llä on myös hyvä kulumiskestävyys koko sen käyttölämpötila-aluella, joka on
välillä -20 ° C ja +100 ° C.

Omaa sileän sisäpinnan ja on kevyt tiheydellä 0,905. Suuri iskusitkeys minimoi vahingot 
ennen ja jälkeen asennuksen.

Tuotteiden koko spesifikaatio, jonka mukaan KKVJ tuotteet valmistetaan:

Tiheys (keskimäärin)

K K V JK K V J
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Lisävarusteet

PäätuotteetPutket

Putket, Päätuotteet ja LisävarusteetK K V JK K V J . f i

P00
PP-C Putki

B504
Pohjaventtiili Lasinen Upotusputki

B508
Tulppa ketjulla

B509
Ylivuotoputki

B501
Pieni Pyöreä 
Tiputuskaukalo

B500
Iso Pyöreä 
Tiputuskaukalo

B497
Pieni Ovaali 
Tiputuskaukalo

B499b
Iso Ovaali 
Tiputuskaukalo

B499t
Iso Ovaali 
Tiputuskaukalo

B601
Allas

B602
Allas

B604
Allas

B605
Kaukalo / Kouru

B603
Kouru / Läpijuoksu

B681
Kemikaalien laimentaja /
Kiinteän aineen kerääjä

B691
Kiinteän aineen kerääjä /
Kemikaalien laimentaja
(Lab.lasinen pohja)

B561
Vesilukko

B571
Vesilukko
(Lab.lasinen pohja)

B612
Kemikaalien laimentaja /
Kiinteän aineen kerääjä

B910
Kiinteän aineen kerääjä /
Kemikaalien laimentaja 
(Lab.lasinen pohja)

B915
Savenerotin/
Hiekanerotin

A91
Putken pidike

A916
Joustava putki

A465
Satulaliitin

A450
Alipaineventtiili

A50
Ylipaineventtiili

DC95 / DC115
Kumiyhde

AC1221 / AC1361
AC5144 / AC1362
Kumiadapteri

Kiinteän aineen kerääjillä on 5 vuoden takuu
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Lattiakaivo
hajulukollinen



M14 Liitin ulkokierteeseen

M121

11/4” -->11/2”

M271
13/4” FI to Pipe Coupler

M100
Laippa

K K V JK K V J . f i

M18
92½° Kulma

M29
92½° Kulma
uros-liitin

M19
135° Kulma

M21
135° Kulma
uros-liitin

M20
92½° T-Haara

M37
45° Y-Haara

M38
45° Kolmi-haara

M942
90° Kulmahaara

M70
U-putki

M16
Linjaliitin

M39
Supistin

M45
Adapteri lasiviemäri-
järjestelmiin (FRPP)

M801
Lämpöjännityksen
laukaisija 

M802
Lämpöjännityksen
laukaisija 51mm

M803 / M804
Lämpöjännityksen
laukaisija 

M902 / M903 / M904
Puhdistusyhde 

M22
Muovitiiviste

M23
Mutteri

M24
Tulppa

M26
Uratyökalu

M36
MutteriKiristin

M15
Liitin sisäkierteeseen
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Liittimet ja työkalut

Kierteen muunnin



Putket ja lisävarusteetK K V JK K V J . f i
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11/2” 2” 3” 4”
Sisähalkaisija 38mm 51mm 76mm 102mm
Ulkohalkaisija 48.3mm 60.3mm 89.0mm 114.3mm

P001-4   Putki 

Tuotenro                                         P001         P002          P003          P004 

Putkia on neljä eri kokoa. Toimitus 1-4 metrisinä.

Joustavaa putkea käytetään mm. siirrettävien vetokaappien yhteydessä. 
Putkenpäät ovat valmiiksi uritetut sekä mutterilla ja tiivisteellä varustetut.
Koko: 
Pituus: 1m, 1,5 m, 2m tai 3m
Muita pituuksia voidaan toimittaa erikoistilauksesta.

A916   Joustava putki

Putkeen P001 P002 P003 P004
A 38mm 44mm 67mm 89mm
B 60mm 76mm 111mm 140mm
C 19mm 19mm 32mm 32mm

Tuotenro                 A91/1                A91/2                A91/3             A91/4 

A91   Putken kannake 

Putki kiinnittyy helposti napsahduksella pidikkeeseen ja 
pysyy tukevasti paikallaan kuitenkin sallien lämpöolosuhteiden 
vaihtelujen aiheuttamaa lateraalista liikettä.

Huom: Kun P003 ja P004 putki asennetaan pitkiin pystysuoriin 
linjoihin, putkissa syntyvä lämpölaajenemispaine voi aiheuttaa 
huomattavaa rasitusta muovikannattimiin.  Näissä olosuhteissa 
suositellaan käytettäväksi metallisia pulttikannakkeita.

DN-mitat DN40 DN50 DN80 DN100
Paino Kg/m 0.43 0.58 1.25 1.63

11/2”
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AltaatK K V JK K V J . f i
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A 102mm
B 136mm
C 11/2”
E 5mm
F 8mm
G 73mm

A 168mm
B 165mm
C 11/2”
E 8mm
F 11mm
G 114mm

A 178mm
B 216mm
C 11/2”
D 102mm
E 6mm
F 6mm
G 143mm

A 264mm 305mm
B 225mm 225mm
C 11/2” 11/2”
D 111mm 152mm
E 6mm 6mm
F 13mm 32mm
G 161mm 161mm

B501   Pieni pyöreä upotettava Tiputuskaukalo

B500   Iso pyöreä upotettava Tiputuskaukalo

B497   Pieni ovaali upotettava Tiputuskaukalo

B499b / B499t   Iso ovaali upotettava Tiputuskaukalo

Tuotenro                 B 497

Tuotenro                 B 500

Tuotenro                 B 501

Tuotenro                 B 499b                        B499t

A = pituus     D=leveys

A = pituus     D=leveys

Tiputuskaukalo B501 on pyöreän muotoinen, sisäänrakennetulla
ritilällä. Seinämien paksuus on 3 mm, jotka ovat jyrkän kaltevat 
ja siten minimoivat veden roiskumista. 8 mm leveät reunat 
takaavat altaalle vakauden työtasoon asennettaesa.
Toimitetaan sihdillä ja vastamutterilla.

Tiputuskaukalo B500 on pyöreän muotoinen, sisäänrakennetulla
ritilällä. Seinämien paksuus on 3 mm, jotka ovat jyrkän kaltevat 
ja siten minimoivat veden roiskumista. 11 mm leveät reunat 
takaavat altaalle vakauden työtasoon asennettaesa.
Toimitetaan sihdillä ja vastamutterilla.

Tiputuskaukalo B497 on ovaalin muotoinen, sisäänrakennetulla
ritilällä. Seinämien paksuus on 3 mm, jotka ovat jyrkän kaltevat 
ja siten minimoivat veden roiskumista. 6 mm leveät reunat 
takaavat altaalle vakauden työtasoon asennettaesa.

Tiputuskaukalo B499 on ovaalin muotoinen, sisäänrakennetulla
ritilällä. Seinämien paksuus on 3 mm, jotka ovat jyrkän kaltevat 
ja siten minimoivat veden roiskumista. Tarjolla on 2 vaihtoehtoista 
reunusleveyttä jotka takaavat altaalle vakauden työtasoon 
asennettaesa.
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AltaatK K V JK K V J . f i
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B601   upotettava Allas

A 492mm
B 171mm
C 76 mm
D 241mm
H 32mm
Radius 36mm

A 552mm
B 231mm
C 74mm
D 400mm
E 152mm
H 35mm
Radius 35mm

A 343mm 445mm 492mm
B 140mm 140mm 165mm
C 76mm 76mm 76mm
D 288mm 343mm 419mm
E 152mm 152mm 152mm
H 48mm 48mm 48mm
Radius 40mm 40mm 40mm

A 403mm
B 111mm
C 76mm
D 190mm
H 38mm
Radius 36mm

B602   upotettava Allas

B604   upotettava Allas

B605   Kaukalo / Kouru

Tuotenro                 B 601

Tuotenro                 B 602

Tuotenro                 B 604/1                       B 604/2                     B 604/4

Tuotenro                 B 605 

A = pituus     D=leveys

A = pituus     D=leveys

A = pituus     D=leveys

A = pituus     D=leveys

Allas B601 on erittäin tukeva jossa on itsetyhjenevä pohja. 
Altaan poistoaukkoon sopii pohjaventtiili 1½” B504 (ilman 
ylivuotoaukkoa), mutta tarvittaessa siihen voi liittää 
ylivuotoputken B509 jota varten allas ja pohjaventtiili on 
rei’itettävä.

Allas B602 on erittäin tukeva jossa on itsetyhjenevä pohja. 
Altaan poistoaukkoon sopii pohjaventtiili 1½” B504 (ilman 
ylivuotoaukkoa), mutta tarvittaessa siihen voi liittää 
ylivuotoputken B509 jota varten allas ja pohjaventtiili on 
rei’itettävä.

Allas B604 on tarjolla kolmessa eri koossa joissa on itsetyhjenevä 
pohja. Altaan 76mm poistoaukkoon sopii pohjaventtiili B504 (ilman 
ylivuotoaukkoa), mutta tarvittaessa siihen voi liittää ylivuotoputken 
B509 jota varten allas ja pohjaventtiili on rei’itettävä. Altaissa 
48mm leveät reunat takaavat altaan tukevuuden. Altaan 
reunoihin on tehty poimu itseliimautuvaa nauhaa varten jota 
toimitetaan altaan mukana.

Kourussa B605 on itsetyhjenevä pohja. Altaan 76mm poistoaukkoon 
sopii pohjaventtiili B504 (ilman ylivuotoaukkoa). Altaan reunoihin 
on tehty poimu itseliimautuvaa nauhaa varten joka tekee altaan ja 
työtason välisen liitoksen vesitiiviiksi. Tarranauha toimitetaan altaan 
mukana.
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Tuotenro                 B561
A 86mm
B 203mm
C 143mm
D 11/2”
E 11/2”
F 89mm

Tuotenro                 B571  
A 86mm
B 222mm
C 162mm
D 11/2”
E 11/2”
F 89mm

B561 Vesilukko / Hajulukko

B571 Vesilukko / Hajulukko (läpinäkyvä)

Vesilukko B561 säilyttää tiiviyden ja on täysin luotettava vaativissakin 
olosuhteissa. Alaosa on helposti ruuvattavisa irti puhdistusta varten.

Vesilukko on helposti liitettävissä pohjaventiiliin B504 tai tiputuskaukaloon 
ruuvaamalla. Suoraan putkeen liitettynä, kerääjä on p-vesilukko. Liittämällä 
kerääjään yhteen M291 se muuttuu s-vesilukoksi.

Vesilukko B571 säilyttää tiiviyden ja on täysin luotettava vaativissakin 
olosuhteissa. Alaosa on helposti ruuvattavisa irti puhdistusta varten.

Vesilukko on helposti liitettävissä pohjaventiiliin B504 tai tiputuskaukaloon 
ruuvaamalla. Suoraan putkeen liitettynä, kerääjä on p-vesilukko. 
Liittämällä kerääjään yhde M291 se muuttuu s-vesilukoksi.

Läpinäkyvä alaosa on kuumuutta kestävää borosilikaattilasia joka 
tekee tuotteesta ihanteellisen osan viemärijärjestelmää jossa 
viemäriin voi joutua suuriakin määriä kiinteää ainetta. Läpinäkyvän 
alaosan ansiosta on helppo ja nopeaa havaita sekä tarpeen mukaan 
tyhjentää siihen kerääntyneitä kiinteitä aineita ennen kuin ne ehtivät 
aiheuttaa minkäänlaista vahinkoa putkistolle. Samalla arvokkaat 
viemäriin joutuneet aineet voi helposti kerätä talteen.
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Tuotenro                 B681
A 86mm
B 325mm
C 270mm
D 133mm
E 11/2”
F 11/2”

Tuotenro                 B691
A 86mm
B 314mm
C 254mm
D 229mm
E 11/2”
F 11/2”

B681 Kemikaalien laimennuskaivo / Kiinteän aineen kerääjä

B691 Kiinteän aineen kerääjä / Kemikaalien laimennuskaivo (läpinäkyvä)

Yhdelle altaalle tarkoitetun laimennuskaivo/kerääjä B681:n 
laimennuskapasiteetti on 2,3 litraa. Tarvittaessa se on helposti 
tyhjennettävissä siihen kerääntyneistä kiinteistä aineista, kiertämällä 
alaosa irti. Vesilukko/hajulukko ominaisuudella oleva laimentaja 
on helposti liitettävissä pohjaventiiliin B504 ruuvaamalla.

Huom! Ei suositella käytettäväksi kiinteän aineen kerääjänä, sillä
täyttymisaste ei ole havaittavissa, jolloin tyhjennys voi unohtua 
ja siten aiheuttaa kalliita vahinkoja viemärijärjestelmälle.

Kerääjän ulostulo on varustettu mutterilla ja tiivisteellä ja on tarkoitettu 
38mm putkelle. Tarvittaessa on myös helposti liitettävissä  Suomessa 
yleisesti  käytettävään putkikokoon. Suoraan putkeen liitettynä, 
kerääjä on p-vesilukko. Liittämällä kerääjään yhteen M291  
se muuttuu s-vesilukoksi.

Yhden altaan kerääjä/laimennuskaivo B691 on 2,3 litrainen, 
vesilukko/hajulukko ominaisuudella. Läpinäkyvä alaosa on kuumuutta 
kestävää borosilikaattilasia joka tekee tuotteesta ihanteellisen osan 
viemärijärjestelmää jossa viemäriin voi joutua suuriakin määriä kiinteää 
ainetta. Läpinäkyvän, kierteillä olevan alaosan ansiosta on helppoa ja 
nopeaa havaita sekä tarpeen mukaan tyhjentää siihen kerääntyneitä 
kiinteitä aineita ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa minkäänlaista vahinkoa 
putkistolle. Samalla arvokkaat viemäriin joutuneet kiintoaineet voi helposti 
kerätä talteen.

Kerääjä on helposti liitettävissä pohjaventiiliin B504 ruuvaamalla. 
Kerääjän ulostulo on varustettu mutterilla ja tiivisteellä ja on tarkoitettu 
38mm putkelle. Tarvittaessa on myös helposti liitettävissä  Suomessa 
yleisesti  käytettävään putkikokoon. Suoraan putkeen liitettynä, 
kerääjä on p-vesilukko. Liittämällä kerääjään yhteen M291  
se muuttuu s-vesilukoksi.
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Erottimet, laimentajatK K V JK K V J . f i

Epicur Group Oy, www.kkvj.fi, asiakaspalvelu@kkvj.fi, +358 400 164 594

Tuotenro                 B910
A 200mm
B 230mm
C 264mm
D 140mm

W915 C lay Trap

A 552mm
B 76mm
C 38 mm
D 400mm
E 270mm

A 230mm
B 121mm
C 318mm
D 244mm
E 168mm

Usean altaan kerääjä/laimennuskaivo B910 on 4,5 litrainen,  
vesilukko/hajulukko ominaisuudella. Läpinäkyvä alaosa on 
kuumuutta kestävää borosilikaattilasia joka tekee tuotteesta 
ihanteellisen osan  viemärijärjestelmää jossa viemäriin voi joutua 
suuriakin määriä kiinteää ainetta. Läpinäkyvän alaosan ansiosta 
on helppoa ja nopeaa havaita sekä tarpeen mukaan tyhjentää 
siihen kerääntyneitä  kiinteitä aineita ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa 
minkäänlaista vahinkoa  viemärijärjestelmälle. Samalla arvokkaat 
viemäriin joutuneet kiintoaineet voi helposti  kerätä talteen.

Kerääjän ulostulo on varustettu mutterilla ja tiivisteellä ja on 
tarkoitettu P002 putkelle. Tarvittaessa se on helposti liitettävissä myös
Suomessa yleisesti  käytettävään putkikokoon. Lasiset upotusputket, 
tulppamutteri sekä putket ja yhteet on tilattava erikseen.

Usean altaan laimennuskaivo/kerääjä B612 on 4,5 litrainen,  
vesilukko/hajulukko ominaisuudella. Puhdistettaessa yksikköä 
mutterit ruuvataan auki, poistetaan upotusputket ja huuhdellaan. 
Kansi tässä mallissa ei ole irrotettavissa.

Huom! Ei suositella käytettäväksi kiinteän aineen kerääjänä, sillä
täyttymisaste ei ole havaittavissa, jolloin tyhjennys voi unohtua 
ja siten aiheuttaa kalliita vahinkoja viemärijärjestelmälle. Jos
tuotetta on tarkoitus käyttää pelkästään laimennuskaivona, on
upotusputket otettava pois.

Laimennuskaivon ulostulo on varustettu mutterilla ja tiivisteellä ja on 
tarkoitettu P002 putkelle. Tarvittaessa sen voi helposti liittää myös
Suomessa yleisesti  käytettävään putkistoon. Yksikkö toimitetaan
hajulukkoputkilla, muttereilla, tiivisteillä ja tulppamutterilla. 

Tuotenro                 B612

Saven-/Hiekanerotin/Saostussäiliö on 20 litrainen, kokoa 552 x 400 x 270mm. 
Tulo- ja lähtöliitännät ovat vastakkaisissa suunnissa ja ovat helposti liitettävissä 
sekä KKVJärjestelmän putkistoon, että tarvittaessa Suomessa yleisesti
käytettävään putkistoon.  Erottimessa on tiivisterenkaalla varustettu 
kansi joka on kiinitetty erotinosaan neljällätoista siipimutterilla.

Tuotenro                 B915

B910 Kiinteän aineen kerääjä / Kemikaalien laimennuskaivo (läpinäkyvä)

B612 Kemikaalien laimennuskaivo / Kiinteän aineen kerääjä

B915 Savenerotin / Hiekanerotin / Saostussäiliö
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A 60 / 73 / 85 mm
B 89 / 102 / 102 mm
C 11/4” / 11/2” / 2”
D 3 / 3 / 3 mm

A 60mm
B 48mm

Tuotenro                 B 504

O

B504   Pohjaventtiili 

B508   Tulppa ketjulla

B509   Ylivuotoputki 

Tulpassa on 450mm pitkä, ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu  ketju,  ruuvilla päädyssä. 
Sopii B504 Pohjaventtiileihin.

Tuotenro                 B 509

Pohjaventtiili kierteillä ja tulpalla. 
Laippaleveydet ovat 60, 73 ja 85mm jotka sopivat 
keramiikka-, posliini-, metalli- tai muovialtaisiin. Rei’itetyt 
pohjaventtiilit käytetään jos siihen liitetään ylivuotoputken B509. 
Sekä 1 1/4 " että 1 1/2" pohjaventiilit ovat saatavissa 60 / 73 / 85 mm 
laipan ko’oissa ja 89mm tai 102 mm pituisina; 2 " pohjaventtiili 
on saatavissa vain laipankokoa 85mm ja 102mm pitkänä. 
Reijätön pohjaventtiili toimitetaan yhdellä tiivisteellä, reijällinen 
kahdella. 
Tilattaessa on ilmoitettava:
1. Laipan halkaisija
2. Pohjaventiilin kierteiden koko
3. Reijätön vai reijällinen

Ylivuotoputki B509 soveltuu asennettavaksi reijällisen B504 
pohjaventiilin sekä kaikkien järjestelmään kuuluvien 
altaiden kanssa. Ylivuotoputken asennusta varten altaan 
seinämään on leikattavaa Ø 42 mm aukon. Ylivuotoputken 
venymävara on 23cm - 56cm.

BA

B603 Kouru veden poistoon / läpijuoksu

Tuotenro                 B603
A 127mm
B 210mm
C 11/2” ja   2”

Kourussa on vakio korkeus ja leveys, sekä tukevat 3mm paksut seinämät ja pohjaventtiili.
Pituus valmistetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

12
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Tuotenro DC 95 DC 115
Koko (mm) 80-95 100-115
Width (mm) 100 100
‘T’ (mm) 7 7
Application 75mm (3”) ABS 100mm PVC-U

75mm Cast Iron 100mm PE
75mm Ductile Iron 100mm Stainless Steel

Tuotenro AC 1221 AC 1361 AC 5144 AC 1362
Koko A/B (mm) 110-122/80-95 121-136/80-95 110-125/100-115 121-136/100-115
Width (mm) 100 100 100 100
Application (100mm) PVC-U Vitrified Clay Supersleeve Vitrified Clay

Cast Iron Asbestos Cement Cast Iron Salt Glazed Ware
Supersleeve Salt Glazed Ware Ductile Iron Asbestos Cement

Asbestos Cement

Tuotenro M641 M642

Tuotenro M651 M652

M641/M642   Vaakatuloaukkoliitin Lasinen upotusputki

M651/M652   Pystytuloaukkoliitin Tulppamutteri

DC 95 / DC 115   Kumiyhde / Toleranssiliitin

AC 1221 / AC 136  AC 5144 / AC 1362    Kumiadapteri / Muuntoliitin

Käytetään Kerääjä B910:n kanssa
vaakaputkilinjan liittämiseen

Upotetaan Kerääjään B910 
Putki ohjaa kiinteän jätteen kerääjän pohjalle.

Käytetään Kerääjä B910:n kanssa
pystyputken liittämiseen kerääjään

Käytetään Kerääjä B910:n kanssa

Käytetään liitettäessa erilaisia ja eri valmistajien putkia keskenään.

Käytetään liitettäessa erilaisia ja eri valmistajien putkia keskenään.
Esim. liitetään KKVJ-putki Suomalaiseen putkistoon.

Putkeen P001 P002

Putkeen P001 P002

13
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Tuotenro M181 M182 M183 M184
Putkeen P001 P002 P003 P004
A 43mm 64mm 86mm 100mm

Tuotenro M291 M292 M293 M294

A 54mm 64mm 87mm 104mm
B 65mm 93mm 136mm 167mm

Tuotenro M191 M192 M193 M194

A 15mm 16mm 51mm 48mm

Tuotenro M211 M212 M213 M214

A 44mm 44mm 102mm 114mm
B 15mm 18mm 51mm 45mm

Liitosmahdollisuus vain putkeen.
Molemmissa päissä mutteriliitin tiivisteellä.

Osan urospää liitetään suoraan toiseen kierteillä varustettuun mutteriosaan,
vastakkainen naaraspää vain putkeen ( käyttö esim. B691 ulostulo).
Molemmissa päissä mutteriliitin tiivisteellä. 

Liitosmahdollisuus vain putkeen.
Molemmissa päissä mutteriliitin tiivisteellä.

Osan urospää liitetään suoraan toiseen kierteillä varustettuun mutteriosaan, 
vastakkainen naaraspää vain putkeen ( käyttö esim. B691 ulostulo).
Molemmissa päissä mutteriliitin tiivisteellä.

M18   92½° Kulma, naaras 

M29   92½° Kulma, naaras / uros 

M19   135° Kulma, naaras

M21  135° Kulma, naaras / uros

Putkeen P001 P002 P003 P004

Putkeen P001 P002 P003 P004

Putkeen P001 P002 P003 P004

14



LiittimetK K V JK K V J . f i

Epicur Group Oy, www.kkvj.fi, asiakaspalvelu@kkvj.fi, +358 400 164 594

M20 92½° T-haara

Tuotenro M201 M202 M203 M204

A 59mm 62mm 83mm 98mm
B 39mm 52mm 39mm 76mm
C 97mm 114mm 122mm 175mm

Tuotenro M2021
Putkeen P002 x P001
A 58mm
B 45mm
C 114mm

Tuotenro M371 M372 M373 M374

A 86mm 91mm 177mm 213mm
B 64mm 76mm 152mm 178mm
C 8mm 17mm 43mm 49mm

Tuotenro M381 M382 M383 M384

A 86mm 91mm 177mm 213mm
B 64mm 76mm 152mm 178mm
C 8mm 17mm 43mm 49mm

Kolme yhtäsuurta päätä joissa standardi mutteriliitin tiivisteellä

Kaksi yhtä suurta päätä ja yksi supistettu, 
joissa standardi mutteriliitimet tiivisteillä

M20 92½° supistettu T-haara

M37 45° Y-haara

M38 45° Kolmihaara

Kolme yhtäsuurta päätä joissa standardi mutteriliitin tiivisteellä

Saatavissa kaikissa ko’oisa.
Kolme yhtäsuurta päätä joissa standardi mutteriliitin tiivisteellä

Putkeen P001 P002 P003 P004

Putkeen P001 P002 P003 P004

Putkeen P001 P002 P003 P004

15
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Tuotenro M3921 M3931 M3932
Putkeen P002 x P001
A 40mm 60mm 57mm

Tuotenro M3941 M3942 M3943
Putkeen
A 97mm 89mm 71mm

Tuotenro M161 M162 M163 M164

B 3mm 3mm 6mm 6mm

Tuotenro P-vesilukko S-vesilukko U-vesilukko
Putkeen P001 P001 P001 P001 P001 P001
A 219mm 259mm 235mm 273mm 199mm 231mm
B 136mm 171mm 85mm 75mm 136mm 171mm
C 84mm 100mm 84mm 100mm

(W3921 only)

B

87
.5˚

C A

D

90˚

Tuotenro M942
Koot DN100 x DN50
A 250mm
B 114.3mm
C 60.3mm
D 62.9mm

M39   Supistin 

M16   Linjaliitin 

M70   U-putki 

M942   90° Kulmahaara 

M942 90° Kulmahaara on saatavilla koossa DN100 x DN50.
Sivuputket ovat DN50 ja 92,5° kulmassa kantaputkeen.
Liitettäessään P001 putkeen käytä M3921 supistinta.

U-putki M70 on saatavissa ko’oissa DN40 ja DN50, joita voidaan yhdistää 
muihin valikoiman vakioliittimiin, tehdääkseen P-, S- ja U-vesilukkoja. 

Tehdessään P- ja S-vesilukkoja U-putken toiseen päähän on lisättävä 
tarvittavan pitkä putkenpätkä jota jatketaan liittimellä M15 jolloin 
sitä voi liittää pohjaliittimeen B504. U-putken toiseen päähän liitetäessä 
kulman M29 92,5°, muodostuu P-vesilukko; jos sitä jatkaa vielä 
yhdellä M29 92,5° kulmalla se muuttuu S-vesilukoksi.

U-putken molempiin päihin liitettäessä kulman M29 92,5°, tulee
U-vesilukko.

Linjaliitintä M16 käytetään liittämisessä samankokoisia putkia yhteen.
Molemmissa päissä mutterit ja tiivisteet.

Kuusi erikokoista supistinta, jotka kattavat kaikki mahdolliset putkien
yhteenliittämiset. Supistimen pienemmässä päässä on mutteri ja tiiviste. 
Isompi on valmiiksi uritettu tiivistettä varten. Tiivisteet löytyvät 
liitoksista joihin supistin tullaan liittämään.

M70   U-putki 

Putkeen P001 P002 P003 P004

P003 x P001 P003 x P002

P004 x P001 P004 x P002 P004 x P003

16
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B561 Vesilukko / Hajulukko

Tuotenro M101 M102 M103 M104

A 30mm 30mm 41mm 41mm
B 133mm 152mm 187mm 216mm
C 16mm 16mm 19mm 19mm

Tuotenro M221 M222 M223 M224

Tuotenro M231 M232 M233 M234

A 67mm 83mm 134mm 162mm
B 21mm 25mm 33mm 35mm

Tuotenro M902 M903 M904

A 260mm 302mm 390mm
B 164.2mm 164.2mm 218.6mm
C 114.4mm 114.4mm 138.8mm
D 145mm 145mm 179mm

A
B

C

D

M90   Puhdistusyhde 

M100   Laippa 

M22   Tiiviste 

M23   Mutteri 

Oikeaan paikkaan asennettuna puhdistuyhde helpottaa tukoksien 
poistamista, putken tarkastuksia ja perusteellisia puhdistuksia.

Puhdistusaukon kansi on kiinnitetty pulteilla. Putken päät ovat 
valmiiksi uritetut tiivisteitä varten. Tiivisteet löytyvät liitoksista 
joihin putki tullaan liittämään. 

M100 laippa mahdollistaa valmiiden viemäristökokonaisuuksien 
siirtämisen huoltoa varten. 

Tiiviste sijoitetaan putkeen tehtyyn uraan jolloin se pysyy tiukasti 
paikallaan varmistaen liitoskohtien tiiviyden. Urat putkeen 
tehdään uratyökalulla M26.

Mutterit M23 käytetään yhdessä tiivisteiden M22 kanssa varmistaen 
järjestelmän liitoskohtien tiiviyden. Jokainen järjestelmän liitin 
toimitetaan mutterilla. Muttereita kiristettäessä suosittelemme 
voiteluaineen käyttämistä yhdessä kiristimen M36 kanssa. 

Tuotenro M241 M242 M243 M244
Putkeen P001 P002 P003 P004

M24   Tulppa 

Tulppia M24 on kaikkiin putkenkokoihin. Tulppaa käytetään putkijonoa 
päätettäessä sekä tulpattaessa laimentajan/kerääjän B612 sisääntuloa.
Muodonsa ansiosta tulppa on tiivis mutterilla kiristettynä eikä kaipaa 
erikseen tiivistettä.

Putkeen P001 P002 P003 P004

Putkeen P001 P002 P003 P004

Putkeen P001 P002 P003 P004

Putkeen P001 P002 P003
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Tuotenro M261 M262 M263 M264

Tuotenro M361 M362 M363 M364

38/51mm 76/102mm

M15   Liitin poistoputkeen

M14   Liitin kerääjään  

Liittimellä M14 voidaan yhdistää putki kiinteän aineen kerääjään
yhdelle altaalle.

Uratyökalulla M26 saadaan tehtyä sopivan kokoisen uran putkeen 
tiivisteen M22 asennusta varten.

Tämä polykarbonaatista valettu kiristintyökalu M36 on tehty nimenomaan 
käytettäväksi tämän järjestelmän muttereiden kiristystä varten.
Kiristintä on käytettävä aina muuttereita kiristettäessä sillä näin saadaan
varma ja turvallinen liitos.

M26   Uratyökalu 

M36   Kiristin 

M12   Kierteen muunnin   1¼”  ->  1½” 

Tuotenro M121
Putkeen P001
A 32mm

Liitintä M12 käytetään tavallisen 1¼” lyhyellä kierteellä olevan 
pohjaventtiilin muuttamaan pidemmäksi 1½” kierteeksi, johon voi
turvallisesti liittää kiinteän aineen kerääjän yhdelle altaalle. 

Putkeen P001 P002 P003 P004

Putkeen P001 P002 P003 P004
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Tuotenro M141 M142
Putkeen P001 P002
A 11/2” 2”
B 6mm 6mm

Tuotenro M151 M152
Putkeen P001 P002
A 11/2” 2”
B 3mm 3mm

Liitintä M15 käytetään putken ja pohjaventtiilin B504 
yhteenliittämisessä.
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P002 PP-C putki

M201 / 
M2021 (jos liitetään P002 putkeen)

M241

M3924

M212

M2021

M2021

M3921

M500

M561

M291

M104 laippa

M204

joko P001 tai P002 PP-C putki 
(jos käytetään P002 putkea, ei tarvitse käyttää 
M3921 yhdettä)

M904

M804

P004 PP-C putki

B910

M651

M151

B504

P001 PP-Cputki

B601

B602

M151

B504

M241 / M242

M201 / 
M2021 (jos liitetään P002 putkeen)

joko P001 tai P002 PP-C putki 
(jos käytetään P002 putkea, ei tarvitse käyttää 
M3921 yhdettä)

M3921

M2021

P002 PP-C putki

M642

tulppamutteri

M132

M292

P001 PP-C putki
lasinen uposputki 
/ hajulukkoputki

Tyypillinen laboratorion viemärirakenne jossa tiputuskaukaloihin on 
liitetty vesilukot ja siitä jatkettu pystyviemäriin

Tyypillinen laboratorion viemärirakenne jossa altaat on 
liitetty kiinteän aineen kerääjään

EPICUR GROUP OY

19

K
K  
V
J

K
K  
V
J
.fi

 emikaaleja kestävä
 iintoaineita keräävä
 iemäri-
ärjestelmä

www.



Putkiliitoksen tekeminenK K V JK K V J . f i

Epicur Group Oy, www.kkvj.fi, asiakaspalvelu@kkvj.fi, +358 400 164 594

Making the Mechanical J oint
The Mechanical joint employs a moulded tongued thermo
plastic elastomer olive which is ‘keyed’ to the pipe by a
patented technique and takes , on average, only about half a
minute to make. Once the nut is tightened and the joint is
made, the pipe is locked into the fitting to give a lasting leak-
free connection. The joint is demountable for maintenance or
system re-design purposes , and can be made and re-made.

Note: always tighten the nuts as work progresses . They
should not be left until the job is completed. When installing
any chemical waste drainage system it is imperative in order
to ensure that joint integrity can be maintained, in line with
the design criteria of the system, grooving tools and spanners
must be used to make the joint.

While the general principles of waste drainage still apply
when jointing Vulcathene chemical waste drainage,
considerable care must be taken in making the joint. When
tightening a fitting made from Polypropylene the two ‘dry’
surfaces of the material tend to ‘bind’ against each other
preventing the nuts on the joints being fully tightened.

To overcome this , either lubricating grease or petroleum jelly
should be smeared onto the threads of the joint. This will
enable the nut to be tightened to its full thread capacity.

M 36 Series Spanners
The M36 spanner, moulded from a polycarbonate, is made
specifically for use with the Vulcathene Mechanical range
and should always be used to tighten the Vulcathene joint as
it will not distort, damage or scar the nut. A standard spanner
or strap wrench should not be used as the ‘squeezing’ action
can distort the fitting and the pressure applied is only
effectively in contact with two of the lugs on the nut.

The M36 spanner has been designed with a profile that
matches the moulded shape of the nut on the Vulcathene
joint. The toe of the spanner should be located over a
convenient lug on the nut and the action of tightening, or
loosening, the nut will ensure that the spanner maintains full
contact grip evenly against 5 of the nut lugs .

It is also important to remember that the nut should not be
overtightened and the leverage length’ of the hands will
provide sufficient force to tighten the nut and produce full
joint integrity. At no time should the ‘handle’ of the spanner
be lengthened, with a pipe or other tool, to increase the
leverage when tightening a nut.

We suggest that two spanners are used when tightening the
nuts . One should be placed on the nut on the opposing end
of the joint to counter the force applied, enabling the nuts to
be tightened to their fullest capacity.

M 26 S eries G roove C utting Tools
The major factor in the joint integrity of the Vulcathene
Mechanical waste drainage system is the ‘tongued olive’.
Therefore, we have designed a tool which very s imply
enables a groove, of the exact depth and width, to be cut in
the correct location from the end of the pipe.

The groove cutting tools for this purpose are specific to each
size of pipe. While each of the cutting tools for 3’’ and
4’’ pipe is provided with two handles , and requires the
pipe to be held in a vice, the cutting tool for 1 1/2’’ and 2’’
pipe, can be used by holding the pipe with one hand and
operating the grooving tool with the other.

When securing the pipe in a vice, care must be taken to
ensure that the pressure applied is sufficient to hold the pipe
without distorting it. On all the groove cutting tools the depth
of the grooving blade can be changed from full to half depth
and we recommend that the first few turns should be made
with the blade setting at half depth.

With the groove cutting tool for the large size pipes , it is
important to grip the handles with both hands to ensure that
it remains square to the end of the pipe, and cuts a uniform
groove round the pipe. Note: G roove cutting tools need to
be in good condition in order to cut grooves of a constant
and correct depth.

EPICUR GROUP OY
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Making the J oint
C lamp the pipe in a pipe vice. C ut to length using a rotary
plastic pipe cutter as shown. This is favoured over the use of
a hacksaw as the finish is clean (no loose swarf or burr on
the pipe) and, more importantly, it is square and does not
require further preparation. If a saw is used, it is essential
that all burrs and loose material are removed.

To achieve full joint integrity it is necessary that a groove, into
which the ‘tongued’ olive locates is cut around the pipe with
the special grooving tool. Insert the pipe into the grooving
tool to its total depth and adjust the depth cutting blade to
half depth and revolve the cutting tool anti-clockwise around
the pipe. Then adjust to full depth, again revolving it anti-
clockwise. When completed retract the blade and remove
the tool making sure that any swarf created by the grooving
action is removed. Never try to cut the groove with the blade
at full cut first time.

New no-heat olives (yellow colour) have been developed for
Vulcathene making joint assembly even quicker. To assemble
the joint place the nut onto the pipe and slide the new no
heat olives wide end first into place, with the tongue locating
into the groove in the pipe. Note: Us e lubric ant on 3’’ and 4’’
Olives to aid ins tallation.

Having made sure that the fitting is clean, smear lubricant
or petroleum jelly onto the threads of the fitting.

Loosely assemble the joint and proceed to hand tighten the
knurled nut. Using two spanners further tighten the joint.
The nut must be tightened to its full thread capacity.
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B501   Pieni pyöreä upotettava Tiputuskaukalo

Installing Sinks and Drip Cups

When 504 wastes are used with a plastic or thin walled
vessel a B utyl R ubber G asket should be fitted between
the backnut and unders ide of the sink. All s inks , drip cups
and slotted waste assemblies should be bedded with a
suitable sealant. eg. Dow C orning 786.

The illustration above shows a 509 overflow assembly with
flexible hose to connect to the waste. The overflow bend and
face-plate are set in with a suitable sealant. eg. Dow C orning
786.

The illustration above shows the slotted vers ion of the 504
waste assembly used in conjunction with the 509 overflow
assembly. The waste, overflow collar and washer are all set
with a suitable sealant. eg. Dow C orning 786.

The illustrations above show the recommended method
of supporting  KKVJ s inks using wooden battens
to the unders ide of the work top. Larger capacity
s inks may need additional supporting metal straps in the
manner shown.

It is recommended that all  KKVJ Drip C ups are secured
to the work top using a timber frame as illustrated above.

screwed
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