
– Työmailla meille urakoitsijoille tärkeintä on saada työt 
etenemään joutuisasti. Usein rakentamisen valmisteluun ja 
pieniin fiksailuihin menee enemmän aikaa kuin itse raken-
tamiseen. HEK Module poisti meiltä monia ylimääräisiä 
työvaiheita: asennustukia ei tarvinnut rakentaa, tavaraa 
ei tarvinnut makuuttaa turhaan työmaalla eikä kansistoa 
tarvinnut jälkikäteen sovitella kanaaliin, VTA-Tekniikan koh-
teessa projektinjohtajana toimiva, Pirkanmaan Rakennustai-
don toimitusjohtaja Raimo Hemmilä kiittelee.
HEK Modulen kehittämistyössä onkin keskitytty erityisesti 
asentamisen ja huollon helppouteen. 

– Perinteisestihän lasikuituiset hiekanerotuskanaalit valmis-
tetaan määrämittaan tehtaalla ja kansisto on valurautainen. 
Työmaalla valmiita osia joudutaan usein sovittelemaan 
toisiinsa. HEK Module on rakenteensa ansiosta aina yksi 
kokonaisuus, jonka kuumasinkitty kansisto istuu napakasti 
paikalleen eikä vaadi lisätöitä. Se pysyy myös perinteisiin 
valurautaisiin kansistoihin nähden huomattavasti siistimpä-
nä, sillä lika ja öljy eivät tartu siihen. Itse kanaali on muun 
muassa uuden kansiston ansiosta helppo pitää puhtaana 
ja huoltaa, tuotekehityspäällikkö Teppo Parviainen Wavin-
Labkolta kuvailee.

Modulaarinen 

HEK Module 
-hiekanerotuskanaali mullistaa 
asentamisen käytännöt

Connect to better

Rotaatiovaletusta PE-muovista valmistettu HEK Module 
edustaa hiekanerotuskanaalien uutta sukupolvea. 
Kuperaan, tukirimoilla vahvistettuun muotoon valetut 
1 ja 2 metrin mittaiset tasapohjaiset moduulit kootaan 
määrämittaan asennuspaikalla. Asennustukia ei tarvita 
ja tavara toimitetaan suoraan varastosta. VTA-tekniikan 
raskaiden ajoneuvojen kalustamiseen tarkoitetun 
tuotanto- ja korjaamohallin rakennustyömaalla 
yllätyttiin asentamisen helppoudesta. 

”HEK Modulen asentaminen 
oli yllättävän helppoa, sillä 
meidän ei tarvinnut rakentaa 
sille erillisiä tukia lattiavalua 
varten.”

Raimo Hemmilä
Pirkanmaan Rakennustaito



LAsiKuiTuisET KAnAALiT HEK ModuLE

Tilavuus Vaihtelee mallista riippuen. Moduuleita yhdistelemällä voidaan 
rakentaa tilavuudeltaan minkä kokoi-
nen kanaali tahansa.

Muoto Suoraseinäinen, määrämit-
taan valmistettu kanaali.

PE-muovista kuperaan muotoon va-
lettu moduuleista koostuva tasapoh-
jainen kanaali.

Kansisto Valurautainen 
- ruostuu ajan myötä 
- öljy ja lika jäävät  
  helposti kiinni 
- raskas käsitellä

Kuumasinkitty C250 kansisto 
- siisti 
- ei ruostu 
- lika ei tartu 
- kevyt käsitellä

Toimitus Hidasta, sillä kanaali valmis-
tetaan kuhunkin kohteeseen 
sopivaksi.

Nopeaa, sillä moduuleista koostuvaa 
kanaalia on saatavilla aina varasto-
tavarana.

Kuljetus Määrämittaisen kanaalin 
kuljetus hankalaa.

Kevyttä tuotetta on helppoa ja 
ympäristöystävällisempää kuljettaa. 
1-2 metrin moduulit asettuvat lavalle 
hyvin, ja tartuntaraudat toimitetaan 
erikseen pakattuina.

Asennus Haastavaa kanaalin pituu-
den vuoksi.

Kevyen painonsa ja tasaisen poh-
jansa ansiosta helppoa ja nopeaa. 
Tuote pysyy asennettaessa itsestään 
pystyssä. Kevyen tuotteen käsittely 
ei myöskään rasita asentajaa.

Puhdistus Raskaiden valurautakansien 
vuoksi haasteellista. Puhdis-
taminen vaatii mahdollisesti 
koko kansiston irrottamista.

Aiempaa tehokkaampaa, sillä lika 
tarttuu huonosti PE-muoviin ja 
jokaiseen HEK moduuliin kertyy vain 
siihen suunnatun suoran virtaaman 
mukana tuleva hiekka / liete. Kevyt 
kansisto nopeuttaa ja helpottaa 
puhdistusta. Yksittäisen moduulin 
kannen irrottaminen puhdistusta 
varten riittää.

Wavin-Labkon 
rotaatiovalettu HEK Module 
-hiekanerotuskanaali
HEK Module hiekanerotuskanaalin kupera muoto ja 
rakennetta vahvistavat jäykistävät rimat varmistavat, 
että kanaali kestää lattiavalun paineen.

HEK Modulen 
rasituskestävyys on 
huippuluokkaa

Kuperan muotonsa ansiosta HEK 
Module kestää rakentamisen 
aikaista rasitusta huomattavasti 
muita muovisia hiekanerotuskanaa-
leja paremmin. 
– Muovisten hiekanerotuskanaalien 
heikkoutena ovat yleensä niiden 
suorat seinämät, jotka menevät 
lattiavalussa betonin painosta 
lommoille. HEK Modulen kupera 
muoto vastustaa ulkopäin tulevaa 
painetta, mikä tekee siitä yhdessä 
kanaalin rakennetta vahvistavien 
rimojen kanssa erittäin kestävän, 
Parviainen kertoo. 

HEK Modulen edut lasikuituisiin 
hiekanerotuskanaaleihin verrattuna

”HEK Module on erittäin 
joustava ratkaisu. sitä on 
aina saatavilla varastossa ja 
kanaalin lopullinen mitta voi 
vahvistua vasta työmaalla.”

Tony Äijö
Wavin-Labko

Suoraseinäinen 
muovirakenteinen 
hiekanerotuskanaali
Suoraseinäisen muovirakenteisen hiekanerotuskanaa-
lin seinämät eivät muotonsa vuoksi kestä lattiavalun 
painetta, vaan menevät valussa lommoille.

Kiinnostuitko?
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