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1. Bersihkan kotoran pada permukaan spigot dan socket.
2. Ukur kedalaman socket dan beri tanda dengan spidol pada spigot.
3. Oleskan secukupnya lem pipa PVC pada permukaan socket dilanjutkan dengan spigot.

4. Sambungkan dengan segera dan posisi sambungan ditahan sesaat agar tidak berubah.
5. Bersihkan sisa kelebihan lem pipa PVC pada permukaan spigot dan socket.

1. Berikan chamfer 15° pada ujung pipa spigot yang akan disambung.
2. Bersihkan kotoran pada permukaan spigot dan socket.
3. Ukur kedalaman socket dan beri tanda dengan spidol pada spigot.
4. Pasang ring karet pada alurnya dengan posisi lidah karet menghadap ke dalam.
5. Oleskan lubricant pada sekeliling bagian dalam ring karet Z-joint dan setengah panjang spigot yang telah diberi 
tanda spidol.
6. Posisikan pipa spigot dalam satu sumbu dengan ujung socket pipa atau fitting pasangannya kemudian dorong 
keduanya dengan gerakan perlahan dan memutar sampai tanda kedalaman spidol.

RUCIKASAFE dan RUCIKASAFE terbuat dari uPVC yang bersifat thermoplastic, tidak korosif, tidak larut dalam air, isolator 
yang baik, kuat dan ringan.

RUCIKASAFE dan RUCIKALOK selama ini telah digunakan pada berbagai proyek pengairan di sektor pemerintahan 
maupun swasta, seperti:
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Adalah sistem jaringan perpipaan sesuai Standar Nasional Indonesia 
(SNI) yang dirancang untuk mengalirkan air minum dan air bersih ke 
masyarakat luas serta berbagai jenis proyek.
RUCIKASAFE menggunakan sistem penyambungan dengan Solvent 

Cement sedangkan RUCIKALOK menggunakan sistem penyambungan 
dengan ring karet Z-joint.

• Kuat dan tidak mudah pecah karena 

mengandung resin uPVC dan aditif.

• Aman digunakan untuk mengaliri air 

minum.

• Tahan terhadap kontaminasi bahan 

kimia.

• Mudah dalam transportasi dan 

penanganan karena ringan.

• Pemasangannya mudah dan cepat.

• Permukaan dalamnya halus sehingga 

mengurangi friction losses.

• Tidak berkarat dan bebas pemeli-

haraan.


