
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTDATABLAD 

Färdigviktad sjöledning 

SESU- pipe 

Polyeten (PE) har i många år varit det självklara valet för sjöledningar. Flexibiliteten hos PE-röret är 
i många fall en förutsättning för att klara installationen. Eftersom rörmaterialet har en lägre vikt än 
vatten, behövs ett tungt material för att sänka röret. Den vanligaste metoden är att använda 
betongvikter. 
 
SESU-röret från Hallingplast är ett vidareutvecklat rörkoncept där belastningen extruderas direkt 
på röret som en tung kappa på utsidan av röret. Resultatet är en lösning som ger en enklare och 
snabbare hantering för installatören. 
         
SESU-pipe står för Self-Submerging PE-pipe 

Nödvändig belastning kan specificeras på samma sätt som vid användning av 
betongvikter, eller det kan beräknas utifrån de förutsättningar som finns på ditt 
projekt. Om så är fallet, kontakta oss för råd och tips. 
 

 

BELASTNING 

DIMENSIONER 

MATERIAL 

 

Mediarör: PE100 RC+ 
Kappa/Mantel: Bariumsulfat + PP 
 

 

PRODUKT 

 

SESU-pipe 

 Färdigviktad PE-rör med mineralfylld PP-kappa för sänkning i vatten 

 Blå eller rödbrun kappa, eventuellt andra färger på förfrågan 

 Rulle: 32 – 110 mm 

 Raka rör: 75 – 315 mm 

 SDR17 – SDR7,4 

UTFÖRANDE 

 

Rören levereras som standard med avmantlad rörände för svetsning. 
 

 SVETSNING OCH 

INSTALLATION 

 

Svetsas på samma sätt som PE100-rör. Svetsbackar måste anpassas till den utvändiga 
diametern på kappan. Hallingplast kan bistå med svetsbackar. Kappan skall alltid 

avlägsnas i svetsområdet.  

LEVERANSLÄNGDER 

 

Rullar eller trummor i önskad längd med begränsning på storlek och vikt. 

Raka längder i 6 eller 12 met, på förfrågan 20 met. 

FÖRDELAR Ingen korrosion- / korrosionsproblem på bultar eller vikter 
Inga problem med vikter vid sänkning 
Enklare logistik på plats 
Enkel och skonsamt för installatören 
Enhetlig livslängd för rör och belastningsmaterial 
Slät ledning som hindrar fiske och båtutrustning att haka i och fastna 
Större motståndskraft mot yttre belastningar och repor 
Större ringstyvhet ger ökad säkerhet i sten / jord 
Möjlighet att leverera  långa längder i rullar eller trummor 
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