
UUSI SUOMALAINEN KEKSINTÖ

Nopea, kestävä ja taloudellinen
tapa valaa yleisimmät

välipohjien putkiläpiviennit.
• Uudisrakentaminen

• Saneeraus

Toimitus 6, 36 tai 216 (eurolavallinen) muotin pakkauksissa.

Yhdessä asennussalkussa kaikki tarvittava:
• 6 muottia • kiristysklemmarit • katkoteräveitsi • asennusohje

RUFFIX-muotti kiinnitetään välipohjan läpi menevään  
putkeen. Muotti soveltuu tukkovalun tekemiseen yleisimpien
putkihalkaisijoiden ympärille. Putkien läpimitat voivat olla 25, 50, (60), 
75, (85), 110, (120), 125, 160 tai 200 mm.

RUFFIX-muotti leikataan läpivientiaukkoon sopivaksi
asennussalkussa olevalla veitsellä. Materiaali on helposti työstettävää
polypropeenia (EPP).

RUFFIX-muotti on täysin suomalainen innovaatio, Suomessa
valmistettu ja patenttihakemuksen 2006/0522 alainen tuote.



RUFFIX SÄÄSTÄÄ AIKAA JA RAHAA

RUFFIX-tukkovalumuotti säästää aikaa, vaivaa ja materiaaleja, eli selvää rahaa.

Haluttaessa orgaanisesti hajoamattomasta materiaalista valmistetun RUFFIXin
voi jättää paikoilleen, pois purkamatta.

Valutyön jälkeen RUFFIX voidaan purkaa pois sekä hävittää esim. polttamalla (ei
myrkyllisiä kaasuja) tai käyttää uudelleen vastaavissa kohteissa.

RUFFIX-muotteja käyttämällä vältytään aikaa vievältä asennustöiden
valmistelulta sekä purku- ja siivoustöiltä.

Asennuskustannukset yhtä tukkovalua kohti ovat helposti määriteltävissä.

HELPPOKÄYTTÖINEN MATERIAALI

RUFFIX-muotti on valmistettu polypropeenista (EPP), jota on helppo työstää. Se
on kevyttä, kestää kovaakin käsittelyä ja valutyön aiheuttamaa rasitusta.

Polypropeeni    
• kestää liuottimia    
• on sitkeää ja jämäkkää     
• ei tartu betoniin     
• on sopivan kitkaista     
• on repimislujaa.     
• on muotoon palautuvaa materiaalia

RUFFIX-muotti kiinnitetään valun ajaksi putkeen asennusklemmarilla
kiristämällä. 

RUFFIX-muottien kuljetus- ja varastointikulut ovat vähäiset, sillä materiaali on
erittäin kevyttä ja soveltuu myös ulkovarastointiin (asennussalkut suojattava
sateelta).

VAIVATON JA TURVALLINEN ASENTAA

Eroon omatekoisista lauta-, rima- ja levyviritelmistä!

RUFFIX-tukkovalumuotti yksinkertaistaa valuprosessia ja vähentää tarvetta
hankalissa asennoissa työskentelyyn. Tämä kohentaa työturvallisuutta ja
lopputuloskin on entistä siistimpi. Helpon asennus-ja valutyön voi hyvin suorittaa
esimerkiksi ns. aputyövoimaa käyttäen.

HUOM! Tutustu RUFFIX-tukkovalumuotin asennusohjeisiin huolellisesti.

www.ruffix.fi



Muottipuoliskojen leikkaus        Muotin paikoilleen asennus

Muotin paikoilleen asennus Kiinnitysklemmarin asennus

Muotti paikoilleen asennettuna
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