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untuk Jaringan Air Minum

PANDUAN TEKNIK
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PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA

RUCIKA BLACK

PT. Wahana Duta Jaya Rucika  sebelumnya bernama PT Wavin Duta Jaya, telah memulai 

usahanya sejak tahun 1973. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, kami telah 

memproduksi berbagai jenis Sistem Perpipaan Plastik dengan segala keunggulannya 

berbahan dasar PVC, PVC-O, PP-R, PE, seperti PVC Standard, PVC SNI Lite, PVC SNI Safe 

& Lok, PVC Rucika JIS, PVC – O Exoplas, PE Black, PP-R Rucika Green, SiTech+, 

Sambungan PVC Rucika (JIS) dan Lem Pipa PVC Ruglue. Di samping itu, adopsi teknologi 

yang kami lakukan secara berkesinambungan juga menghasilkan beberapa produk inovatif 

seperti Aquacell, Quickstream, Viny-Core dan Access Fitting. Dengan varian sistem 

perpipaan terlengkap, menjadikan kami, PT. Wahana Duta Jaya Rucika merupakan salah 

satu perusahaan pipa plastik yang terlengkap dan terinovatif di Indonesia.

 merupakan sistem perpipaan yang terpercaya untuk aplikasi air minum 

dengan karakteristik yang istimewa karena terbuat dari High Density Polyethylene (HDPE). 

Materialnya memiliki tingkat keretakan yang rendah dan elastisitas yang tinggi sehingga 

memiliki life time lebih dari 50 tahun. Material pipa HDPE yang digunakan adalah jenis PE-

100, dengan design stress 8 Mpa. Pipa RUCIKA BLACK tersedia dalam bentuk batangan dan 

gulungan (coil), sehingga mempermudah dalam proses transportasi dan instalasi. Sistem 

penyambungan RUCIKA BLACK memiliki beberapa macam alternatif, yaitu: Fusion Welded 

Joints (Butt Fusion dan Electro Fusion) dan Mechanical Compression Joints.

RUCIKA BLACK







Polyethylene adalah material thermoplastic yang 
akan mengalami pengurangan kekuatan pada saat 
ada peningkatan temperatur. Diatas temperatur  
20°C akan mengakibatkan pengurangan tekanan 
kerja maksimum dan life time. Grafik disamping 
memperlihatkan faktor pengurangan tekanan kerja 
maksimum terhadap kenaikan temperatur kerja 
diatas 20°C. Temperatur kerja maksimum untuk pipa 
HDPE adalah 40°C. Sistem pipa HDPE tidak boleh 
dioperasikan diatas 40°C. Temperatur Kerja °C

- ISO 4427:2007 = Polyethylene (PE) pipes for water - Specifications.
- ISO 9001:2015 = Manufacture of Plastic Pipe and Fitting for Local and Export Market.
- SNI 4829.2:2015 = Sistem perpipaan plastik - Pipa polietilena (PE) dan Fitting untuk sistem

penyediaan air minum.



Dengan karakteristik yang istimewa, memungkinkan Rucika Black digunakan dalam kondisi yang 
bervariasi untuk mengalirkan air.

Jaringan Pipa Bawah Air

Jaringan pipa bawah air yang dibuat dari RUCIKA BLACK memiliki 

keunggulan - keunggulan yang lebih dibandingkan dengan pipa-pipa 

yang terbuat dari bahan lain, keunggulan ini pada dasarnya karena 

daya lenturnya yang tinggi dan persenyawaannya yang sempurna 

pada sambungannya.

Penggunaan pipa RUCIKA BLACK pada instalasi perpipaan bawah 

laut akan menghasilkan sistem pipa yang tangguh. Sifat lenturnya 

membuat pipa RUCIKA BLACK mampu menahan beban yang timbul 

selama terapung, karena ombak dan arus air yang ada pada saat 

pemasangannya. Dengan hasil sambungan yang bersenyawa, 

memungkinkan pipa RUCIKA Black dengan mudah dan cepat 

disambung di lapangan. Keunggulan - keunggulan inilah yang merupakan faktor utama yang harus 

diperhitungkan untuk pemasangan pipa di daerah - daerah yang sangat sulit.

Relining Dengan Pipa RUCIKA BLACK

Untuk relining jaringan pipa drainase dan air minum, 

penggunaan pipa RUCIKA BLACK sangat 

disarankan, karena kelenturan dan kemampuan 

bersenyawa pada sambungannya yang luar biasa. 

Karena persenyawaan tersebut, maka instalasi pipa 

nya akan memiliki sambungan yang kekuatannya 

sama dengan kekuatan pipa nya sendiri.



Pipa RUCIKA BLACK dapat dengan mudah dilengkungkan sampai radius 25 kali diameter luarnya, hal ini 

karena daya lenturnya yang tinggi.

Disamping itu karena bobottnya yang ringan, penanganannya lebih mudah. Pengalaman membuktikan 

bahwa sistem relining sangat efektif dalam usaha penekanan waktu dan biaya. Hal inilah yang selalu 

diperhitungkan pada setiap rencana renovasi terhadap kerusakan pipa.

Di daerah perkotaan faktor penghambat lalu lintas pada saat relining jaringan pipa dapat diminimalisasi 

disamping biaya nya yang rendah.

Pada pemasangan jaringan pipa yang melewati jalan terowongan dimana persyaratan kekuatan pipa, 

kemampuan daya rentang dan kelenturan merupakan persyaratan utama, pipa RUCIKA Black selalu 

memenuhi tuntutan ini.

RUCIKA BlACK adalah jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut, karena 

kondisi pemasangan yang sulit memerlukan sistem pipa yang dapat diandalkan.























RUCIKA BLACK merupakan pipa yang tangguh dan ringan serta mudah dalam penanganan, namun 

demikian pipa dan fitting harus ditangani dengan hati - hati agar tidak terjadi kesulitan pada saat instalasi.







JENIS MESIN BUTT FUSION

Manual / Mechanical Hydraulic
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Sistem Internasional






