
Weholite
Rørsystemer



Weholite er dobbeltveggede rør med glatt inn- og ytterside. Weholite fremstilles
av PE- eller PP-profil.

Med Weholite kan man bygge et komplett rørsystem for transport i grunnen av
væsker eller luft. Rørsystemet kan produseres i opp til 3,5 m i diameter, og rør -
ledningene kan gjøres tette. 

Det finnes ingen andre materiale hvor disse egenskapene allerede ligger i
produktet. Alt til samme kostnad, uten behov for noen form for overflate -
behandling eller spesialbearbeiding. Med andre ord, doble vegger korrosjonsfri
plast tvers igjennom.

Weholite er et produkt med mange bruksområder. Råvarens utmerkede egen-
skaper kombineres med en unik konstruksjon, som ingen annen kan tilby i
polyetylen. 

KWH Pipe skreddersyr og dimensjonerer helt etter bestillerens ønskemål, og
kommer dessuten med forslag om den mest optimale løsningen. 

Vår samlede kunnskap og erfaring er bestillerens trygghet.

Allsidige Weholite

Weholite – fordeler
For planleggeren - Et sikkert alternativ
For entreprenøren - Lett å håndtere

- Raskt å installere
For bestilleren - Lang levetid, ingen servicebehov
Et totaløkonomisk valg

Den unike gjengekoblingen Kvalitetssikringen for Weholite-rør omfatter 
alt fra råmateriale til ferdig produkt



Weholite – lett
Takket være sin lave vekt er Weholite et økonomisk interessant valg i de fleste
typer av anleggsarbeider.
Ved transport, håndtering og installasjon gjør den lave vekten arbeidet enklere.
De lange leveringslengdene (opp til 24 m fra fabrikk) øker også fremdriften i in-
stallasjonsarbeidet, og sparer kostbare maskinressurser.

Weholite – fleksibelt
Weholite har en innebygget fleksibilitet som gjør at det tilpasser seg ulike belast-
ningssitasjoner i grunnen uten å gå i stykker. Situasjonen er den motsatte for stive
rørsystemer, som brytes i stykker når bruddlasten overskrides. Weholite-rørets
ringstivhet på 4000 N/m2 er tilstrekkelig i alle bygningssammenhenger. Rørene
leveres også med andre ringstivheter.

Weholite – levetid
Weholite-rørene har overlegne egenskaper når det gjelder motstand mot korro-
sjon og kjemikalier. Det betyr at rørene ikke kan ruste, forvitre eller etses i stykker.
Polyetylenmaterialets slitasjestyrke er også bedre enn de såkalt tradisjonelle
materialene. Et bevis på er f.eks. installasjon av Weholite som slamrør i
gruveindustrien. Praktisk erfaring (50 år), forskning og langtidstester viser at
polyetylenrør installert i grunnen har en levetid på langt over 100 år.
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Weholite overvannssystem brukes i trykkløse avløpsinstallasjoner, slik som spill-
og overvannsavløp innenfor kommunalteknikk og industri. Weholite overvanns-
system inneholder alt som er nødvendig i kommunaltekniske installasjoner, f.eks.
bend, T-rør og kummer.

Weholite overvannssystem

TeleGrid®

�Overvannsledning Gvarv i Telemark, 
Weholite Ø 1200 mm x 185 m

�Overvannsledning Dusavika, Stavanger. 
Weholite Ø 1400 mm x 250 m 

�Overvannsledning Dusavika, Stavanger. 
Weholite Ø 1400 mm x 250 m, Nedsenking i sjø.

Overvannsledning Gvarv i Telemark, Weholite Ø x 1200 mm
vinkelendring og grenrør



Weholite overvannsrør
• Med muffe
• Med gjengeskjøt

Rørdeler
• T-rør
• Bend
• Gjennomganger

Skjøtemetoder
• Dobbeltmuffe
• Flex Seal skjøt
• Varmekrympeforbindelse
• Gjengeskjøt

TeleGrid®

Weholite overvannssystem
Med muffe

Dim. YD
DN/ID
400 450
500 560
600 675
700 788
800 900
1000 1125

Med gjenget, FlexSeal eller sveiset skjøt
Dim. YD
DN/ID
300 338
400 450
500 560
600 675
700 788
800 900
900 1013
1000 1125
1200 1350
1250 1400
1400 1575
1500 1680
1600 1792
1800 2016
2000 2240
2200 2440

Med Flex Seal eller  sveiset skjøt
2400 2640
3000 3330
3500 3905

Standardlengder: 6 og 12 m
Øvrige lengder etter avtale.

Standarddimensjoner



Weholite  - polyetylen tvers igjennom
Den unike fagverkskonstruksjonen med doble vegger, som Weholite er alene om
å ha, gjør røret spesielt godt egnet i alle typer vei- og jernbanekonstruksjoner, fra
skogsbilveier til motorveier og høyhastighetsbaner.
Den geniale og svært strekksikre gjengekoblingen i kombinasjon med lange
rørlengder gir svært enkel installasjon. Ofte kan man få levert hele lengder uten
skjøter (en av våre spesialiteter!), noe som gir store installasjonsfordeler og
kostnadsbesparelser.

Nedenfor vises eksempler på store Weholite konstruksjoner til Ifjordfjellet
i Finnmark.

Weholite vei- og jernbanerør

Ifjordfjellet, Finnmark Tilrettelegging innvendig 
for fisk og fauna Ø 3000 mm x 84 m

Ifjordfjellet, Finnmark Løft av 11 m seksjon med vekt 7 tonn.

Ifjordfjellet, Finnmark Ø 3500 mm x 44 m

Ifjordfjellet, Finnmark Ø 2000 mm x 80 m, Ø1600 mm x 40 m



Dim.          Rørlengder YD
DN/ID             m      mm
300 6, 7, 8, 12 338

400 6, 7, 8, 12 450

500 6, 8, 12 560

600 6, 8, 12 675

700 6, 12 788

800 6, 10, 12 900

900 6, 12 1013

1000 6, 10, 12 1125

1200 * 1350

1250 * 1400

1400 * 1575

1500 * 1680

1600 * 1792

1800 * 2016

2000 * 2240

2200 * 2440

2400 * 2640

3000 * 3330

3500 * 3905

Standarddimensjoner

* = Etter avtale

DN/ID 1000 - 3500 kan levers med skråskjæring og
igjensveiset profil.
Hele rørlengder uten skjøter opp til 24 m direkte fra fab-
rikk. Skjøtealternativer på arbeidsplassen: gjengekobling,
Flex Seal eller sveising.

Weholite Ø 1800 2 x 24 m Weholite Ø 1800 x 17 m Gravberget i HedemarkTransport av Weholite Ø 1400 x 18 m

Weholite tilpasset veiskråning.



Weholite relining

�Overvannsledning Falun, Weholite Ø 1200 mm x 600 m 
Ø 1000 mm x 150 m

Relining med Weholite i gammelt betongrør

�Overvannsledning Norrköping Weholite Ø 1400 mm x 324 m

Weholite – det optimale reliningsrøret
Den glatte ytterveggen og den geniale gjengekoblingen
gjør Weholite –røret til det mest perfekte lettvektsrøret
til f.eks. relining av istykkerrustede stålrør, sprukne be-
tongrør eller steinkulverter.
Weholite-røret har ingen muffer som bygger eller
korrugeringskanter som kan hekte seg fast ved installa-
sjonen. Glatt innvendig og utvendig, lange eller korte
lengder, med eller uten gjengekobling.
Bedre kan det ikke bli.

Relining Gamleby E22, Weholite Ø 800 mm x 81 m



Weholite Kummer
Kumprogram

Et heldekkende sortiment av ferdige løsninger
• Inspeksjonskummer for avløp og overvann
• Kummer for avløp og overvann
• Sadelkummer
• Målekummer



Et bruksområde som øker i tett bebygde områder er de
såkalte fordrøyningsmagasinene. Der det ikke er mulig å
anlegge dammer eller lignende prosjekteres ofte
magasiner i rør i varierende størrelser, fra et par hundre
kubikkmeter til flere tusen.
Med Weholite-rør kan man, takket være et bredt dimen-
sjonsspekter så vel som ulike koblingsmetoder (gjenge,
sveis, Fles-Seal) skreddersy ulike løsninger, både under
grøntområder og trafikkarealer. 
Vi har en meget omfattende erfaring på dette området.

Weholite utjevningsmagasin

Norrkøping, Weholite Ø 1400 x 1200 m3

Varberg Kommune, Weholite Ø 1000 x 200 m3

Løkkemyra Handelspark, Kristiansund, Weholite Ø 2000 x 177 m3



Spesialapplikasjoner

Ventilasjon ved Astra Zeneca i Södertälje. Weholite Ø 1600 mm
og Ø 2400 mm.

Ved Kemiras fabrikk i Uleåborg i Finland lukket man en åpen kanal
med 450 m Weholite Ø 1800 mm. For å komme over det eksisterende
avløpssystemet ble det laget en spesialkonstruksjon, der vannstrømmen
ble delt på to Weholite Ø 1400 mm.

Utløpsledning Uddeholm Tooling AB, Hagfors. Weholite Ø 1400 mm x 150 m.

Salar smolt, inntaksledning. Weholite Ø 1000 mm x 1200 m. Sveisede skjøter.
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Geosyntia AS
Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka

Telefon: 67 15 92 90 
Telefaks: 67 14 58 46

E-post: post@geosyntia.no

www.geosyntia.nowww.geosyntia.no

Geosyntia er totalleverandør innefor områdene geosynteter og rørprodukter, og dekker
hele landet gjennom aktiv markedsføring og samarbeid med større grossister innen VA.
Geosyntia AS er en av Norges ledende leverandører av geosynteter og rørprodukter. Vi
markedsfører og selger våre produkter i Norge og i deler av Skandinavia. Geosyntia har
ansatte med lang erfaring og høy kompetanse innenfor disse områdene. 
Geosyntia har sitt hovedkontor på Grini Mølle i Bærum, og avdelingskontor i Skien og
Moss. Produktene lagerføres på Fillipstadkaia i Oslo.

Geosynteter: Geosyntia leverer alle typer geosynteter, fra fiberduk for separasjon til
sterke, vevde duker for bygging av store jordarmerte konstruksjoner, og mem-
brantettinger i jord. Produktspekteret er bredt, og våre medarbeidere kan hjelpe deg med
bygging av avanserte og kostnadseffektive konstruksjoner.

Rørprodukter: Geosyntia leverer rør i plast og stål, plastrør opp til 3500 mm og trafikk-
tunneler i stål med dimensjoner opp til 10-15 meter. Produktene brukes til VA, vei og
bane, til større konstruksjoner for vannføring og til fotgjenger- og trafikk underganger.

Geosyntia er totalleverandør av
geosynteter og rørprodukter


