
Introductie 
De Fernco Pipe Doctor is een reparatiesysteem om beschadigde 
leidingen, veroorzaakt door corrosie, scheuren, graafwerkzaamheden 
of in� ltratie permanent te repareren.

Werking 
De glasvezelmat wordt volledig doordrenkt met een twee componen-
tenhars en daarna om de packer gerold. De packer wordt met behulp 
van duwstangen in de buis geschoven, in het midden van het
beschadigde gebied. Door het opblazen van de packer wordt de mat 
tegen de buiswand gedrukt. Het hars hecht zich aan het buismateri-
aal en vloeit in het beschadigde gebied. De druk in de packer wordt 
aangehouden totdat de hars is uitgehard.

Kenmerken 
• Geen graafwerkzaamheden of verstoring van de infrastructuur
• Hars hecht uitstekend aan PVC, gietijzer, gres en beton
• Mechanische hechting op polyethyleen en polipropyleen
• Uitstekende chemische weerstand
• Duurzaam: verwachte levensduur van 50 jaar 
• Nagenoeg reukloos; geschikt voor beperkte ruimtes
• Unieke mengzak met exclusieve hars, klaar voor gebruik
• Kit beschikbaar met lange of korte uitharding/verwerkingtijd 
• Verkrijgbaar in de maten 70-560 mm en lengtes van 500 of 

600 mm. 
• Kit inclusief glasvezelmat, mengzak met hars, handschoenen, 

bundelbanden, beschermfolie
• Niet brandbaar
• Getest volgens WRC* en internationale normen
• Ecologisch verantwoord en milieuvriendelijk
• Aanvulling op bestaande inspectie- en reinigingsapparatuur
• Ongevaarlijk; geen transport- en bestemmingsproblemen
• Afvalmateriaal op dezelfde manier te verwijderen als huisafval

Fernco Pipe Doctor

NO DIG PIPE REPAIR SYSTEM
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Het Epros hars is een uniek concept in 
de pypreparatiemarkt. De mengzak 
bestaat uit twee componenten in de 
juiste hoeveelheden die met elkaar 
worden vermengd na het verwijderen 
van de afsluitklip.

* WRc is een onpartijdig, technologisch adviesbureau die services verleent aan water; 
   afvalwater- en milieubedrijven.

EPROS HARS

FERNCO PIPE DOCTOR TOEBEHOREN FERNCO PIPE DOCTOR DUWSTANGEN

FERNCO PIPE DOCTOR PACKERS

FERNCO PIPE DOCTOR REPARATIEKIT

Code Omschrijving

PDFA1   Pipe Doctor � exibele adapter 

PDPR1   Pipe Doctor drukregelaar

Code Omschrijving Lengte

PDAPR15b   blauw  1,5

PDAPR30b   blauw  3

Code Maten Verwerkings-
tijd

Uithardingtijd

PD100W  70-103 mm   15 min.   1-2 uur  

PD100S  70-103 mm   30 min.   2-3 uur  

PD150W  104-154 mm   15 min.   1-2 uur  

PD150S  104-154 mm   30 min.   2-3 uur  

PD225W  155-230 mm   15 min.   1-2 uur  

PD225S  155-230 mm   30 min.   2-3 uur  

PD300W  231-315 mm   15 min.   1-2 uur  

PD300S  231-315 mm   30 min.   2-3 uur  

PD375W  316-400 mm   15 min.   1-2 uur  

PD375S  316-400 mm   30 min.   2-3 uur  

PD450W  401-480 mm   15 min.   1-2 uur  

PD450S  401-480 mm   30 min.   2-3 uur  

 PD525W   481-560mm   15 min.   1-2 uur  

 PD525S   481-560mm   30 min.   2-3 uur  

Omschrijving Type Doorvoer Bereik Packer 
lengte 
(mm)

Diam. 
(mm)

 Huisaansluiting Packer   standaard   Nee   DN70/100   *1500  45

 Huisaansluiting Packer   standaard   Nee   DN100/150   *1500  65

 Flex Packer   met wieltjes   Nee   DN100/150   *1000  65

 Flex Packer   met wieltjes   Ja (Ø50)   DN150/250   *1000  112

 Flex Packer   met wieltjes   Ja (Ø50)   DN300/400   *1000  215

 Flex Packer   met wieltjes   Ja (Ø50)   DN450/600   *1000  380

 Flex Packer   met wieltjes   Ja (Ø50)   DN600/800   *1500  380

*Andere lengtes op aanvraag beschikbaar
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