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PT WAHANA DUTA JAYA RUCIKA
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, Astolan seperti PVC Standard, PVC SNI Lite, 
PVC SNI Safe & Lok, PVC Rucika Standard 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.

RUCIKASAFE & RUCIKALOK adalah sistem jaringan perpipaan uPVC sesuai Standar 
Nasional Indonesia (SNI) yang dirancang untuk mendistribusikan air minum dan air bersih 
ke masyarakat luas serta berbagai jenis proyek.

RUCIKASAFE menggunakan sistem penyambungan dengan lem atau umum disebut 
Solvent Cement (SC).

RUCIKALOK menggunakan sistem penyambungan dengan ring karet Z-Joint (Rubber 
Ring Z-Joint).



Sistem penyambungan RUCIKASAFE menggunakan Sistem 
Solvent Cement (SC) yang menyatukan spigot dan socket 
dalam sambungan senyawa dengan lem RUGlue. 
Sambungan senyawa ini menciptakan sistem sambungan 
yang anti bocor. Sistem Solvent Cement (SC) dapat 
disambungkan dengan menggunakan fitting atau tanpa fitting 
yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga pemasangan 
sistem RUCIKASAFE relatif lebih efisien dan ekonomis.

Sistem penyambungan RUCIKALOK menggunakan Sistem 
karet Z-Joint (Rubber Ring Z-Joint) yang menyatu dengan 
pipa dan fitting sehingga menciptakan sistem yang anti bocor. 
Rubber Ring Z-Joint memudahkan proses penyambungan 
pipa dan fitting, karena hanya menggunakan lubricant dalam 
proses penyambungannya, sehingga pemasangan sistem 
RUCIKALOK relatif lebih efisien dan ekonomis.

● Kuat dan tidak mudah pecah karena mengandung resin uPVC murni minimal 92,5% dan aditif.
● Aman digunakan untuk mengaliri air minum.
● Tahan terhadap kontaminasi bahan kimia (chemical resistance terlampir).
● Mudah dalam transportasi dan penanganan karena ringan.
● Pemasangannya mudah dan cepat.
● Permukaan dalamnya halus sehingga mengurangi friction losses.
● Tidak berkarat dan bebas pemeliharaan.



RUCIKASAFE dan RUCIKALOK selama ini telah digunakan pada proyek-proyek air 
minum dan air bersih baik oleh instansi pemerintahan maupun swasta, seperti :
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Ketika RUCIKASAFE & RUCIKALOK akan dilakukan penanganan secara manual/individu, 
maka penanganan pipa harus dilakukan dengan hati-hati, jangan dilempar, dibanting maupun 
diseret.





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.

























Email: info@rucika.co.id

05/2018


