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SPECIFICATIE TEHNICA PRODUS  
ANSAMBLU GURA SCURGERE  

 
 
 
I.STANDARDE DE REFERINTA:  
- SR EN 1917:2005  
- SR EN 1917/AC: 2008 Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton simplu, beton slab armat si 
beton armat 
 
II.DATE DE IDENTIFICARE  
 

Denumire produs Element prefabricat pentru camine de vizitare de beton simplu si 
beton armat 

Descriere  Ansamblul gura de scurgere, se pozitioneaza la marginea carosabilului 
si are rolul de a 
prelua apele pluviale si a le dirija in sistemul de canalizare. 
Ansamblul gura de scurgere este alcatuit din corpul de baza, tub de 
inaltare, placa de 
acoperire si gratar de fonta. 
 

Domeniu si conditii de utilizare Se utilizeaza in medii umede sau medii chimice usor agresive, in 
conditii normale in cazul apelor uzate menajere, apelor uzate 
industriale epurate, apelelor pluviale. 
Corpul de baza si tubul de inaltare sunt realizate din beton vibropresat. 
Placile de acoperire pentru camin se executa din beton armat monolit. 
Dimensiunea geometrica este conform detaliilor.  
Pentru definitivarea ansamblului gura de scurgere, din tubul de inaltare 
se poate taia de la partea inferioara a acestuia, nu de la 
parta superioara unde este prevazuta mufa de imbinare.  
Recomandam acest lucru, pentru a pastra mufa superioara a inelului si 
pentru o mai buna rezemare a placii de acoperire cu rama de fonta 
inglobata.  
Pentru asezarea cat mai usoara pe pozitie corpul de baza nu are 
fundul turnat. Placa de radier se toarna dupa ce elementul a fost asezat 
in pozitie plana. 
Se executa cu urmatoarea dimensiune interioara: Ø 500mm. Pe 
inaltime, corpul de 
baza, cat si tubul de inaltare se executa dintr-o bucata avand inaltimea 
utila de 920mm, 
urmand ca pentru definitivare, daca este necesar, sa se taie din partea 
inferioara a tubului de inaltare. 
 

Garantii  Garanție: 10 ani în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, 
depozitare, conservare, utilizare și montaj 
 

Protectia Mediului  Căminele se fabrică din elemente naturale (ciment, nisip și apă), iar 
betonul este un material 100% reciclabil.  
Procesul de fabricare este asigurat cu un consum redus de energie, 
nepoluant pentru sănătate sau mediu si se conformeaza cu cerintele 
standardului SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de Management de 
Mediu. Cerinte.  
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III.ELEMENTE COMPONENTE PRODUS  
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Elemente 
componente 

pentru camine 
de vizitare 

Diametru 
interior [mm] 

Diametru 
exterior [mm] 

Inaltime 
exterioara  

  

Bază gură de 
scurgere 

500 640 1000   

Tub gură de 
scurgere 

500 640 1000   

      

 Latime 
mm  

Lungime  
mm 

Grosime  
mm 

 

  

Placă ramă 
carosabilă    

(Piesă 
prefabricată din 

beton armat 
C25/30 

600 600 200   
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IV.PERFORMANTA PRODUSULUI  
 
 
  INDICATIV CLASA VÂRSTA DENSITATE REZISTENTA LA CONDIŢII 

Nr. Cub. SERIE BETON DE PE COMPRESIUNE CP 012/1-2007 

      ÎNCERCARE BETON Fckcub(N/mm2) Anexa A 

      (zile) ÎNTĂRIT   Fckcub(N/inmJ) 

        (Kg/m3)     

l   C25/30   2340 36.1   

2 B2 28 2339 35.5   

3       2342 35.6 30.00 

        2340 35.7   

l   C25/30   2345 24,3   

2 B2 7 2340 23,8   

3       2345 24,4   

        2343 24,2   

 
 
 
V. INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE, DEPOZITARE, UTILIZARE SI MONTAJ 

MARCARE    

Pe fiecare tub se vor marca urmatoarele: denumirea si localizarea producatorului (Dumar Construct), denumirea 
standardului dupa care se fabrica produsele, data fabricatiei, numarul de serie, clasa betonului folosit la fabricare, clasa 
de rezistenta.    

MANIPULARE – DEPOZITARE    

Manipularea si depozitarea va respecta conditiile de manipulare si transport pentru tubul pe care se monteaza.   

TRANSPORTUL   

Transportul se face cu mijloace de transport auto, transportatorul avand obligatia asigurarii produselor contra 
rostogolirii, rasturnarii sau deplasarii in timpul transportului.   

LIVRARE ŞI GARANŢII   

Pentru produsele livrate producătorul emite ,,Declaraţie de perforanta” şi la cerere ,,Raport de încercare”. Durata de 
viaţă a placilor de acoperire pentru camin in conditii normale de executie, cu respectarea unui proiect avizat este de 10 
ani. 
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