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Avloppsrör före relining

Avloppsrör efter relining 
med Panel Lok



Renovering av stora 
avloppsrör
Den aggressiva miljön 
i ett stort avlopps 
system kan orsaka 
för tidigt åldrande 
av material i rör och 
brunnar. Svåra angrepp 
på betong, tegel och 
plåtmaterial i systemen 
kan leda till skador som 
i sin tur leder till höga 
samhällskostnader.

Förutom att rörens 
hållfasthet höjs genom 
renovering med 
Panel-Lok skyddas 
även rören från vidare 
angrepp av aggressiva 
kemikalier som frigörs 
ur avloppsvattnet. 
Renovering med Panel-
Lok ger en utmärkt 
långsiktig lösning för 
stora avloppsrör i vilken 
form som helst (>750 
mm diameter).

Panel-Lok installeras 
genom vanliga 
nedstigningsbrunnar 
och schaktning är 
på det viset onödigt. 

Det krävs endast en 
liten arbetsyta ovan 
mark i anslutning till 
brunnen. Vilket leder 
till en minimal störning 
i trafi kerade eller 
industriella områden.

Renovering med 
Panel-Lok är en relativt 
enkel metod. Detta 
minskar risken för 
samhällskostnader 
på grund av 
trafi komläggningar, 
förbipumpning och 
annat miljöskydd som 
ofta krävs för andra 
system.

Förutom sin utmärkta 
hållfasthet mot 
kemiska ämnen som 
ofta fi nns eller bildas i 
avloppsvatten är uPVC 
materialet i Panel-
Lok extremt tåligt mot 
nötning från sand, sten 
eller annat material i 
avloppsvattnet. 
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Renovering av dagvatten rör och trummor

Under svåra regnstormar 
kan miljontals kubikmeter 
vatten transporteras iväg från 
byggnader och vägar genom 
nätverk av dagvattenledningar. 
Relativt små skador på 
dagvattenledningar kan 
orsaka stora problem när 
vattenmassorna efter en 
regnstorm ska transporteras 
bort.

Skador som små hål eller 
fogförskjutningar kan orsaka 
turbulens som lätt kan spola 
bort material utanför röret 
och orsak håligheter som gör 
att röret så småningom får 
sättningsskador.  Grus som 
spolas in i ledningen kommer 
också orsaka skador som nya 
hål som i sin tur accelererar 
problemen. 

Genom att renovera era rör 
med Panel-Lok.
Panel-Lok spirallindade profi l 
formas till ett homogent 
foder som tätar sprickor 
och andra skador på röret. 
Rörets hållfasthet höjs och 
kapaciteten återställs genom 
den släta ytan. Genom 
betonginjektering i spalten 
bakom den T-formade profi len 
binds profi len fast i det 
gamla röret och sprickor och 
hålrum fylls upp. På så sätt 
förhindras markrörelser och 
nya sättningsskador. uPVC 
materialet i Panel-Lok är 
mycket nötningsbeständigt 
och kommer därför stå emot 
sand och annat skräp som 
spolas fram i ledningen. 
Panel-Lok installeras genom 
mynningen på röret eller 
genom brunnar. Schaktning är 
inte nödvändig.

Ni kan förhindra:

• Vägras
• Sättningsskador på 

byggnader
• Rotinträngning
• Översvämning



Renovering av brunnar 
och pumpstationer

• Förstärkande och skyddande

Panel-Lok används för att förstärka och skydda 
skadade brunnar och pumpstationer.  Panel-Lok 
kan också används för att skydda nya brunnar mot 
frätskador från aggressiva kemikalier.

• 100% kemiskt skydd

Nedstigningsbrunnar för avlopp kan renoveras 
genom att kombinera Panel-Lok för stigardelen och 
fl exibelt foder eller formpassat rör för invallningen. 
På detta sätt fås en helt tät och 100 % korrosion 
skyddad brunn.

• Kundanpassad

Brunnar kan tillverkas på plats inuti den gamla 

eller tillverkas i verkstad som till exempel denna 4 
meters djupa rektangulär brunn.
(se bild nedan)



Armerade system
I vissa fall uppstår 
situationer där det 
gamla röret har blivit 
så skadat att det ända 
sättet att erhålla tillräcklig 
hållfasthet är genom att 
armera systemet med 
armeringsjärn innan 
panelen installeras. 
Den armerade spalten 
injekteras med betong. 
Genom att välja typ och 
storlek av armering kan 
man skräddarsy det nya 
rörets hållfasthet efter 
rådande belastning och 
markförhållande.

Med Panel-Lok är detta 
en snabb och enkel 
metod. Våra ingenjörer 
är experter i hållfasthets 
beräkningar och kan ge 
beräkningar för enskilda 
projekt.
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