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PP betoninlaat Ø 160mm boorØ 201mmPP betoninlaat Ø 160mm boorØ 201mm

ToelichtingToelichting

Indrukmof voor het verticaal aansluiten van PVC, PP en PE leidingen Ø 160mm op beton- of gresbuizen. Voorzien van
gefixeerde dichting van Ø 160mm met lage inbouwhoogte om hoogteverlies te beperken.

Minimum wanddikte van 50mm is vereist.

VoordelenVoordelen

Hoge stabiliteit
Garantie op waterdichtheid (tot 1 bar)
Beperkte inbouwhoogte
Hoge chemische resistentie
Hoge belastingsweerstand (getest op 40 KN gedurende 15 min.)

KenmerkenKenmerken

KenmerkKenmerk WaardeWaarde KenmerkKenmerk WaardeWaarde
Referentie 12556 Normering NBN T-42-605
Code BETIN160PP Ø (mm) 160 mm
Grondstof PP Ø 2 (mm) 200 mm
Keurmerk BENOR Hoogte (mm) 110 mm

DeschachtDeschacht

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.
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PP betoninlaat Ø 160mm boorØ 201mmPP betoninlaat Ø 160mm boorØ 201mm
MontageMontage

Gat boren diameter 201 mm.
Het boorgat schoonmaken. De rubber manchet in het boorgat plaatsen en aandrukken op de buis. Er mag geen
vet of glijmiddel aangebracht worden aan de buitenkant van de rubber manchet.
Het glijmiddel aanbrengen aan de binnenkant van de rubber manchet.
De PP mof in de rubber manchet plaatsen en goed aandrukken zodat de stootrand tegen de betonbuis komt.
De pvc of pp buis in de mof steken.
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