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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.

RUCIKA LITE 
Sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup yang sehat dan asri, 
RUCIKA LITE merupakan sistem pipa uPVC (unplastized Polyvinyl Chloride) yang 
dirancang untuk menghindari sistem pembuangan terbuka. RUCIKA LITE hadir untuk 
menjadi pilihan bagi para konsultan dan kontraktor dalam menjawab kebutuhan akan 
jaringan limbah terpadu dalam proses urbanisasi dan pertumbuhan kota yang pesat.
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Kuat dan Tidak Mudah Pecah
Diproses dari bahan baku dengan kandungan resin uPVC murni minimal 92,5% dan sisanya 
adalah aditif sesuai formula yang dipatenkan oleh PT. Wahana Duta Jaya Rucika.

Sistem Air Buangan Terlengkap
Pipa, fitting dan aksesoris tersedia lengkap dalam berbagai ukuran memenuhi standar SNI 
maupun ISO.

Mudah dan Cepat dalam Pemasangan
Sistem sambungan rubber ring joint / push fit joint.

Ringan
Mudah dalam transportasi dan pemasangan.

Tahan Lama
Dibuat dari bahan unplastized Polyvinyl Chloride yang bersifat non-corrosive dan abrasion 
resistant.

Permukaan yang Halus
Permukaan dalam pipa yang halus meminimalisasi pressure losses.

Tahan Terhadap Bahan Kimia
Memiliki daya tahan yang istimewa terhadap berbagai bahan kimia ekstrim (Chemical 
Resistance terlampir).
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RUCIKA LITE memenuhi standar:
● ISO 4435-1991

● SNI 06-0162-1987
● SNI 06-0178-1987

: Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 
sewerage - Unplasticized Polyvinyl Chloride (u-PVC).

: Pipa PVC untuk saluran air buangan di dalam dan di luar   bangunan.
: Sambungan pipa PVC untuk saluran air buangan di luar dan di dalam 

bangunan.

RUCIKA LITE sesuai digunakan untuk :
● Saluran air buangan dari rumah tinggal, komersial dan industri.
● Sistem drainase dalam bangunan.
● Untuk menyalurkan limpahan air hujan dari permukaan tanah seperti dari areal parkir, jalan, 

kebun dan sebagainya.
● Menyalurkan effuent yang berasal dari septic tank.
● Dapat digunakan sebagai lubang inspeksi (inspection chamber) pada sistem air buangan.



Selain menawarkan pipa dalam berbagai ukuran, RUCIKA LITE juga menyediakan koleksi 
lengkap aksesoris dan fitting injection sehingga memberikan ruang gerak yang leluasa dalam 
merancang sistem pembuangan yang terpadu.
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de1 X de2

160 X 110
200 X 160
250 X 200
315 X 250
400 X 315
500 X 400

LITE



500**

.

Direkomendasikan untuk menggunakan Lubricant Wavin.
Bila menggunakan lubricant lokal, gunakan clear lubricant

Isi
per Botol

800 gr

LUBRICANT



Ketika RUCIKA LITE akan dilakukan penanganan secara manual/individu, maka penanganan 
pipa harus dilakukan dengan hati-hati dan jangan pernah dilempar, dibanting maupun diseret.
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Email: info@rucika.co.id
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