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JLD JET FILTERS VOOR GEREGULEERDE AFWATERING VAN UW DAMWAND
ONTWATERINGSOPLOSSINGEN VOOR AARDKERENDE CONSTRUCTIES

Grondkerende constructies, zoals zeeweringen, schotten, kadeconstructies, bruggenhoofden en keermuren, vereisen een goede
afwatering. Het is onvermijdelijk dat er zich achter de grondkering een hydrostatische waterdruk opbouwt. Zonder goede afvoer
zal de kering na verloop van tijd bezwijken. Onderhoudbare drainagegaten verlengen de levensduur van elke nieuwe of bestaande
constructie.
Traditionele afvoersystemen, afvoerbuizen en erosiebestrijdingsweefsels zijn begraven achter de grondkering, onder de grond.
Eenmaal begraven begint de afvoercapaciteit af te nemen naarmate de stof verstopt raakt en faalt. Begraven afvoersystemen
zijn duur om te installeren. Het belangrijkste is dat als ze falen, ze erg duur zijn om te repareren omdat ze moeten worden
uitgegraven!

JLD JET FILTER SYSTEEM

Onze onderhoudbare drainagegatfilters bevatten een geotextiel filterdoek in een verwijderbare, reinigbare cartridge.
De filters zijn gemakkelijk schoon te maken of te vervangen als ze ooit verstopt raken of falen.
Wij hebben filters voor betonnen wanden, damwanden inclusief staal, vinyl, aluminium, composiet en houten schotten.

FILTER MET OPEN EINDE

FILTER MET GESLOTEN EINDE

FILTER MET AFBUIGKAP

•
•
•
•

• JLD-3SSCVLV
• JLD-4PCCVLV
• JLD-4SSCVLV

• JLD-4PCVDC
• JLD-4SSCVDC

Het open-end filter is afhankelijk van de
diameter ontworpen voor damwanden
(staal | kunststof | hout), grote keerwanden, zeeweringen en bruggenhoofden.
JLD-2.5ABS
JLD-3SS
JLD-4PC-300
JLD-4SS-300

•
•
•
•

JLD-4PC-404
JLD-4SS-404
JLD-6PC
JLD-6SS

Het closed-end filter, met jaloezieopening, is ontworpen voor zeeweringstoepassingen in gebieden met hoog water
en stormvloeden. De jaloezie-opening
beschermt het filter tegen drijvend vuil
en weert ongedierte.
• JLD-6PCCVLV
• JLD-6SSVLV

Dit closed-end filter met afbuigkap
is ontworpen voor zeeweringtoepassingen in gebieden met hoog water
en stormvloeden. De afbuigkap beschermt het filter tegen drijvend vuil.
EROSIE CONTROLE
EENVOUDIG TE MONTEREN
EENVOUDIG IN ONDERHOUD
MAXIMALE DRAINAGE
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FILTER MET OPEN EINDE

Het open-end filter is afhankelijk van de diameter ontworpen voor damwanden (staal | kunststof | hout), kadeconstructies, grote keerwanden, zeeweringen en bruggenhoofden.

JLD-2.5ABS

JLD-3SS

JLD-4PC-300

JLD-4SS-300

JLD-4PC-404

JLD-4SS-404

JLD-6PC

JLD-6SS

open-end filter

FILTER MET GESLOTEN
EINDE

Het closed-end filter, met jaloezieopening, is ontworpen
voor zeeweringstoepassingen in gebieden met hoog
water en stormvloeden. De
jaloezie-opening beschermt
het filter tegen drijvend vuil
en weert ongedierte.

JLD-3SS-CVLV

JLD-4PC-CVLV

JLD-6PC-CVLV

JLD-6SS-CVLV

JLD-4SS-CVLV

FILTER MET AFBUIGKAP

Dit closed-end filter met afbuigkap is ontworpen voor
zeeweringtoepassingen in
gebieden met hoog water en
stormvloeden. De afbuigkap
beschermt het filter tegen
drijvend vuil.

JLD-4PC-CVDC

JLD-4SS-CVDC
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closed-end filter met afbuigkap

