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När inget annat fördröjningsmagasin räcker till!

HD Void
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Dagvattenmagasin, HD Void 

*= Tester / dokumentation motsvarar min 25 år installation. 

SPECIFIKATION

• Mycket flexibelt utförande
• Extra robust konstruktion
• Modulärt byggnadskoncept
• 95% upptagningsförmåga
• Klarar extremt låga överbyggnader
• Snabb att installera
• Kan enkelt kombineras med andra Magasin
• Eget utvecklat åldringsbeständigt plastmaterial
• Flatpacked = lägsta transport kostnad
• Made in Sweden

50 x 50 x 5 cm (enkel modul)
50 x 50 x 10 cm (dubbel modul)

Produktdata

Applikation: Infiltration alt. fördröjning

Snittvikt/ modul:  1 kg 

Max belastning, vertikalt: +400 kN/m² (Avhängt utförande)

Max belastning, sida: +200 kN/m² (Avhängt utförande)  

Max belastning över tid:* +140 kN/m² (Avhängt utförande)

Utnyttjandegrad: 95%

Min överbyggnad: 150 mm

Max överbyggnad: 5000 mm (Avhängt utförande)

Material: Speciellt utvald PP

Resistent: God kemisk, bakteriell & UV förmåga

Fördröjning, 4-8 moduler högt = 20-40 cm Fördröjning, 4-8 moduler högt = 20-40 cm
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HD Void vår mest robusta lösning gällande Infiltration 
och / eller Fördröjning. Effektiv upptagningsförmåga 
om 95%. Mycket enkel att installera, man skjuter bara 
plattorna i varandra via integrerade självlåsande snäp-
pen samt låser dem vertikalt via rörplugg.
Den är enkel och rationell att transportera & leve reras 
”flatpacked” som standard. Den levereras dessutom 
delvis förmonterad, d.v.s. 4 st. plattor sammansatta 
(1x1 m), för snabbare handhavande och kortare instal-
lationstid. Önskade röranslutningar ansluts via adapter.

Dess säregna utformning i kombination med eget ut-
vecklat plast compound sörjer för att detta  
sannolikt är marknadens absolut mest robusta Ma-
gasin. Den kan faktiskt installeras med överbyggnad 
ner till 150 mm, vid fullt trafiker bara applikationer, och 
utgör ex. därmed det ultimata alternativet vid höga 
grundvatten nivåer.
Varje individuell Modul har en volym om ca 12.5 l.

Dagvattenmagasin, HD Void 

Olika konfigurationer

Enkelmodul, 
50x50x5 cm

Dubbelmodul, 50x50x10 cm

Kvadruppelmodul, 50x50x20 cm

6 st moduler, 50x50x30 cm

8 st moduler, 50x50x40 cm

10 st moduler, 50x50x50 cm

Adapter för röranslutningar (diameter enligt önskemål) Ex. på byggbarhet (Trippelmoduler)

Kombinationer med spolbarhet och inspektion
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PlastInject Watersystem AB, ett systerbolag till PlastInject AB, utvecklar och marknadsför produkter 

för hantering av vatten. PlastInject AB har funnits på marknaden sedan 1976 och är en av Sveriges 

ledande formsprutare med en omsättning på drygt 160 miljoner och har sin verksamhet i Anderstorp, 

på samma sätt som PlastInject Watersystem.

Vi tillhandahåller ett attraktivt sortiment inom ovan nämnda område och erbjuder:
-  Marknadens bredaste sortiment av Dagvattenmagasin, både gällande Fördröjning, Infiltration eller båda kombinerat. 

Klarar markbäddar ända ner till endast 200 mm med körbarhet. Inspektions och spolmöjligheter i en mängd varianter. 

Egen tillverkning – made in Sweden – säkrar optimal logistik och prisbild. Konceptets modularitet och byggbarhet ger 

upphov till stora möjligheter.

-  Skandinaviens enda filtersystem för LOD, som klarar filtrering av Tungmetaller i enlighet med MKN normen gemensam 

för EU gällande vattendrag / recipienter. Kan även absorbera Fosfor, Kolväten och hantera avskiljning av viss mängd olja. 

-  Speciella förfilter till Dagvattenmagasin som alternativ till framförallt spolning men som även kan eliminera inspektion.

-  Dräneringsceller som är kompatibla med våra Dagvattenmagasin och som effektivt avleder dag & regnvatten.

-  Gräsarmeringsplattor för gröna parkeringar eller utryckningsvägar och andra ytor som önskas förstärkta.

Kontakta oss för kompletterande info eller stöd i projekteringen samt info om referenser m.m.

PlastInject Watersystem AB
Tel: 0371-58 70 00 • info@plastinject.se • www.plastinject.se


