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DE BIOLOGISCH AFBREEKBARE 
KABELBESCHERMBUIS

Wavin 
TerraTube

U kent ze wel: de kabelbescherm- en mantelbuizen die worden 

gebruikt om kabels te beschermen. Na afloop van het bouwproject 

worden deze zelden uit de bodem verwijderd. Omdat het niet kan 

óf omdat het te veel werk is en teveel kosten met zich meebrengt. 

Met de Wavin Terra Tube biedt Wavin een duurzame oplossing. 

U kunt de kabels verwijderen en de kabelbeschermbuis laten 

liggen, omdat deze biologisch afbreekbaar is.
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Levensduur

De Wavin Terra Tube dient als kabelbeschermbuis voor de 

bescherming van tijdelijke nutsvoorzieningen. Het grote ver-

schil met standaard kabelbeschermbuizen is dat deze ‘biobuis’ 

na verloop van tijd oplost in de bodem. 

Door de natuurlijke basis is het een aantrekkelijke voedingsbron 

voor bacteriën. Hoe snel de Terra Tube verteert, hangt af van 

de grondsoort, bodemtemperatuur en het bodemleven. Een  

levensduur van minimaal drie jaar is verzekerd.

Duurzaam en voordelig

 

De Wavin Terra Tube is een 100% duurzaam product.  

Na afloop van een bouwproject kunt u deze buis gerust laten 

liggen zónder de bodem te vervuilen. Nog een groot voor-

deel: u hoeft geen extra werkzaamheden te verrichten om de 

kabelbeschermbuizen te verwijderen. Dit scheelt tijd, kosten 

én CO2-uitstoot. 

Meer informatie? 

De Wavin Terra Tube is standaard leverbaar in de diameter  

50 mm, op rollen van 50 meter. Wilt u meer informatie over 

deze unieke buis of de mogelijke toepassingen? Neem dan 

contact op met uw vaste accountmanager.

De kabelbeschermbuis die u niet hoeft te verwijderen

100% DUURZAAM, 
GEMAKKELIJK EN 
VOORDELIG
De ontwikkeling van de Terra Tube is een initiatief van 

Wavin, aannemer Heijmans en Rodenburg Biopolymers. 

De buis wordt gemaakt van overtollig aardappelzetmeel 

uit friet- en chipsfabrieken. Rodenburg Biopolymers, 

leverancier van biologische grondstoffen, maakt hiervan 

een biopolymeer die kan worden verwerkt in extrusie-

machines. Het resultaat is een volledig biologisch  

afbreekbare kabelbeschermbuis.


