
 

MANUAL DE INSTALARE 
 

Sistemul de infiltratie SICKER-TUNNEL 

 
Dimensiuni/Date tehnice 

Volum :  300 litri 
Lungime :  1200 mm (inclusiv capacele) 
Laţime :  800 mm 
Înălţime :  510 mm 
Racorduri : sus: DN 100, 150, 200 şi 300 
   jos: DN 100 
Greutate :  aprox. 11Kg 
Material :  polipropilena 100% recilabilă 
 
 



 
Poziţionare 

 Distanţa minimă faţă de fundaţia cladirilor şi pivniţe neizolate trebuie să fie mai mare de 6m. 
 Distanţa minimă faţă de la pânza freatică trebuie să depăşească 1 m de la baza excavatiei. 
 Distanţa faţă de copaci trebuie să fie cel puţin egală cu diametrul coroanei copacului. 
 Distanţă faţă de staţia de epurare sau fosa biologică trebuie să fie mai mare de 3 m. 

 
Înălţimea stratului de acoperire şi adâncimea maximă 
Încărcare Maxim 7,5 to/m2 pe termen scurt 

Maxim  3,5 to-m2 pe termen lung 

Grosimea minimă a stratului de acoperire fără încărcare 25 cm 

Grosimea minima a stratului de acoperire cu încărcare 50 cm 

Adâncimea maximă de îngropare 2,5 m peste tunel 

Adâncimea minimă de pozare (cotă îngheţ) 0,9 m peste tunel 

 
Instalarea ţevilor de alimentare şi de aerisire/inspecţie 
Ţevile de alimentare/intrare se instalează pe capacele de capăt ale tunelului. Se 
decupează cu o freză adecvată la diametrul dorit în zonele marcate ale capacului. 
Ţevile trebuie să intre în interiorul tunelului cel puţin 20 cm. Fiecare linie de tuneluri 
trebuie să aibe ţeava sa de alimentare. În partea superioră a tunelui se instalează 
teava de aerisire/inspecţie DN 200 mm. 
 
Instalarea tunelului 
Patul excavaţiei trebuie să fie de o grosime de minim 10 cm din nisip compactat si o 
panta de curgere de 1%. Tunelurile se conectează în linie pe lungimea lor. Pentru a 
împiedica murdăria să intre în interiorul lor acestea de îmbracă într-o membrană de 
material geotextil, care le separă de materialul de umplutură. Umplutura trebuie sa 
aibă o lăţime de minim 30 cm de fiecare parte a tunelului. Materialul de umplutură 
(sort) din jurul tunelurilor trebuie să se aşeze în straturi uniforme de maxim 30 cm 
care se compactează sucesiv. Umplutura trebuie executată până se depăşeşte partea 
superioră a tunelului cu 30 cm. Dacă deasupra umpluturi se plantează iarbă va trebui 
să se asterne un strat de argilă de 10 cm grosime sau o folie de plastic impermeabila 
(geomembrană), altfel apa pluvială se va infiltra foarte repede către tuneluri. 
Tunelurile se pot monta în rânduri paralele la o distanta minimă de 0,6 m între ele. 
 


