
KAIKESSA
RAUHASSA

GEBERIT SILENT-PRO



UUTUUS.
MUHVIJÄRJESTELMÄ. 
ÄÄNTÄ ERISTÄVÄ

Geberit Silent-Pro -viemärijärjestelmä vähentää huomattavasti  

epätoivottuja ääniä viereisistä kylpyhuoneista. Asentajat ja suunnittelijat 

voivat myös olla rauhallisin mielin asennuksen jälkeen: suunnittele, asenna 

ja nauti rauhasta, koska Geberit Silent-Pro täyttää kaikki olennaisimmat 

äänieristyksen ja paloturvallisuuden vaatimukset. 

Geberit Silent-Pro – ja kotirauhalla on järjestelmä.
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TIIVISTEET VALMISTETTU  
EPDM:STÄ: 
tiivisteet ovat vuotamattomia vuosikym-
meniä. Jopa kovissa olosuhteissa, esim. 
tilapäisesti vedenlämpötilojen noustessa 
tai altistumisessa kotitalouskemikaaleille, 
EPDM-tiivisteet kestävät pitkään.

AIKAA SÄÄSTÄVÄ KOHDISTUS: 
Geberit Silent-Pron yhteissä olevat 
30°-merkinnät tekevät  kohdistamisesta 
nopeaa ja tarkkaa.

HELPPO KÄSITELLÄ:
Geberit Silent-Prolla asennus on myös 
mahdollista vaikeapääsyisissä ja ahtaissa 
paikoissa, koska jopa suurihalkaisisia  
putkia käytettäessä Geberit Silent-Pron 
tartuntarivat pitävät osat tiukasti asenta-
jan käsissä. 

MIETITTY VIIMEISEEN
YKSITYISKOHTAAN ASTI

ÄÄNIÄ VAIMENTAVA MUOTOILU: 
Geberit Silent-Pro eristää ääniä hyvin  
 – korkean ominaispainonsa ja yhteiden 
erikoisen, ääntä eristävän muotoilun  
ansiosta.

HELPOSTI ASENNETTAVAT  
JA VARMAT LIITOKSET: 
Geberit Silent-Pro on helppo asentaa ja 
liitokset ovat varmoja, koska putket ja  
yhteet sopivat täydellisesti toisiinsa. Sen 
lisäksi: liukuaineella esikäsitellyt tiivisteet 
helpottavat työskentelyä.

PISTOSYVYYS NÄKYVILLÄ: 
jos tarvittavaa pistosyvyyttä ei epähuo-
miossa ole saavutettu, vuotoja ja siitä 
seuraavia vakavampia vaurioita voi aiheu-
tua. Pysäytysrengas auttaa havaitsemaan 
oikean pistosyvyyden heti, ilman mittaa-
misia ja merkitsemisiä. 

NAARMUUNTUMISEN ESTO: 
rakennustyömaalla yhteiden pinta  
naarmuuntuu helposti. Ulkoneva pysäy-
tysrengas estää myös tehokkaasti yhteen 
tiivistepinnan naarmuuntumista – sitä on 
fiksu muotoilu. 

KOMPAKTIT YHTEET: 
jos asennustila on rajallinen, Geberit  
Silent-Pron käyttämisellä on etuja, koska 
kaikki yhteet on suunniteltu mahdollisim-
man tilaa säästäviksi. 

TURVALLISEMPI: 
Geberit Silent-Pro on vuotamaton. Syvän 
pistosyvyyden ansiosta, järjestelmän 
asennus on anteeksiantava – jos putken 
päät on leikattu hieman vinoon tai,  
jos yhteitä ei ole epähuomiossa liitetty 
loppuun asti.

KORKEA  
VIEMÄRÖINTIKAPASITEETTI: 
Geberit Silent-Pro pystyy käsittelemään 
suuria jätevesimääriä – pyöristetyn haara-
yhteen ansiosta.  Laaja pyöristys kasvat-
taa viemäröintikapasiteettia, ja näin ollen 
järjestelmän voi suunnitella halkaisijaltaan 
pienemmäksi. 

HUOMATTAVAN KORKEA LAATU:
Geberit Silent-Pron muotoilu on ammatti-
maista lujuutta, ja sen komponentteja on 
helppo käsitellä. Tämä antaa luottamusta 
asiakkaiden ja asentajien parissa. 

UV-KESTÄVÄ:
korkea nokihiukkaspitoisuus putkimate- 
riaalissa ja laadukkaat EPDM-tiivisteet  
tekevät järjestelmästä UV-kestävän ulko-
varastoinnissa jopa kaksi vuotta. 

KORKEALAATUISET TIIVISTEET:
Geberit Silent-Pro -viemärijärjestelmässä 
tiivisteet voidaan helposti irrottaa käsin, 
esimerkiksi putkistoasennusta testat-
taessa. Tiivisteen tahaton irtoaminen on 
kuitenkin estetty pitävällä kiinnityksellä. 
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TURVALLINEN 
JA HILJAINEN
JÄRJESTELMÄ
Geberit – saniteettitekniikan vahva brändi. Innovaatio, 

tekninen tietotaito ja integroidut järjestelmät ovat  

olleet yksi tekijä menestyksemme takana yhdessä 

suunnittelijoiden, asentajien, rakennuttajien  

ja käyttäjien kanssa aina vuodesta 1874 lähtien.

Geberit Silent-Pro sopii täydellisesti Geberitin tuotevalikoimaan 
ja on kaiken lisäksi erinomaisesti ääntä eristävä muhvillinen  
viemärijärjestelmä. Geberitillä on tarjota oikea kokonaisratkaisu 
jokaiseen rakennukseen: käyttövesi-, viemäri- sekä asennusjär-
jestelmät, säiliöt ja paljon muita ratkaisuja aikaa ja hermoja  
säästävällä tavalla. Geberit ProPlanner -suunnitteluohjelma  
tekee jokaisesta konseptista erityisen turvallisen.

ÄÄNIERISTYSPÄTEVYYS RAKENNUKSISSA
Euroopan saniteettitekniikan markkinajohtajana, Geberit on  
tutkinut äänen kehitystä saniteettiasennuksissa vuosikymmeniä. 
Jonassa, Sveitsissä, yrityksellä on monikerroksinen rakennus-
tekniikan ja akustiikan laboratorio, joka on täysin eristetty ympä-
ristöstään. Tässä laboratoriossa, joka on uniikki koko teollisuu-
den alalla, testataan äänieristysratkaisuja oikeissa olosuhteissa.  
Geberit Silent-Pro täyttää DIN 4109 -standardin mukaiset vaati-
mukset. 

VAHVA PALOTURVALLISUUDESSA
Tyypillistä Geberitille: Geberit Silent-Pron asennuksessa on  
otettu huomioon myös paloturvallisuus. Palotestit on teetetty  
EN 1366-3 mukaisesti useista eri asennustilanteista. Uusi  
Geberit Silent-Pro -viemärijärjestelmä on lisensoitu Geberitin  
palomansetin RS90 Plus EN kanssa 90 minuutin palonkestoon 
(ETA/ETB). Tämä standardien mukainen korkea luokitus ja  
yhdenmukaisuus ei ole sattumaa, koska vuosikausien kokemus 
paloturvallisuudesta on käytetty Geberit Silent-Prohon. 

VALURAUDASTA MUOVIIN
Erinomainen äänieristys vähemmällä painolla: Geberit Silent-Pro 
on kevyempi kantaa ja helpompi käsitellä muhviliitoksen  
ansiosta. Paloturvallisuus muiden muoviviemärijärjestelmien 
kanssa voidaan taata Geberit Silent-Prolla.

Kuten näet, Know-How Installed on kaikessa mitä teemme.
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Geberit Oy
Tahkotie 1
01530 Vantaa

Puh. 010 662 300
asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi


