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Infiltratiekrat IT Plus Controlbox BenorInfiltratiekrat IT Plus Controlbox Benor

ToelichtingToelichting

Inspecteerbare infiltratiekrat gefabriceerd uit thermoplastische kunststof, bestaande uit een volledige open
kunststofstructuur, welke zowel horizontaal als verticaal modulair samengesteld kunnen worden tot een stabiele
ondergrondse constructie (bekken) voor de buffering en/of infiltratie van water in de bodem.

De IT Plus Controlbox is vervaardigd uit PP (Polypropyleen)
Benor certificaat volgens prNBN T42-606.
De IT Plus Controlbox is over de volledige lengte inspecteerbaar en heeft een min vrije doorvoeropening van
500mm.
Het IT Plus Controlbox systeem is 100% compatibel met de IT Plus Variobox en de IT-plus Vivo Control en biedt zo
vele varianten voor onderhoud en inspectie.

VoordelenVoordelen

Driedimensionaal waterdoorlatend
Aan alle kanten aansluit- en verbindingsmogelijkheden
Opslagcapaciteit 95%
Doorlaatcoëfficient > 63%
100% recycleerbaar

Toepass ingToepass ing

De IT Plus Controlbox is speciaal ontworpen voor het gebruik op grote gedimensioneerde toepassingen. Het systeem
maakt onderdeel uit van een duurzaam waterbeheer systeem en is bedoeld voor het bergen, transporteren en infiltreren
van regenwater, hetzij afkomstig van een dak, straat, parking of van welk verhard oppervlakte ook.

DeschachtDeschacht

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | oostakker@deschacht.eu

AartselaarAartselaar
GeelGeel  

HammeHamme
HasseltHasselt  

HerentHerent
HerstalHers tal  

HoogstratenHoogstraten
OostakkerOostakker  

TieltTielt
ZedelgemZedelgem

https://www.deschacht.eu/
https://www.deschacht.eu/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-aartselaar/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-geel/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-hamme/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-hasselt/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-herent/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-herstal/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-hoogstraten/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-oostakker/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-tielt/
https://www.deschacht.eu/vestigingen/filiaal-zedelgem/
https://www.deschacht.eu/
https://www.deschacht.eu/


Technische f i cheTechnische f i che
www. d esch a ch t . euwww. d esch a ch t . eu

Infiltratiekrat IT Plus Controlbox BenorInfiltratiekrat IT Plus Controlbox Benor
Over ige eigenschappenOver ige eigenschappen

Min.  ins tallatied iepteMin.  ins tallatied iepte

Begaanbaar: min.0,5 m
Auto’s: min 0,8 m
Trucks SLW 30* (300kN): min.0,8 m
Trucks SLW 60* (600kN): min.0,8 m 
Max. aardbodembedekking: 2.4 m
Max. stapelbaar afhankelijk van elementhoogte tot max 4 stuks
Max. diepte: tot 3 m (dieper op aanvraag)

(*Asdruk per m2)

KenmerkenKenmerken

KenmerkKenmerk WaardeWaarde KenmerkKenmerk WaardeWaarde
Grondstof PP Inspecteerbaar Ja
Kleur Zwart Aansluitmogelijkheden 110, 125, 160, 200, 315, 400, 500

Var iantenVar ianten

ReferentieReferentie CodeCode Inhoud brutoInhoud bruto
(l)(l)

Inhoud nettoInhoud netto
(l)(l)

BreedteBreedte
(mm)(mm)

LengteLengte
(mm)(mm)

HoogteHoogte
(mm)(mm)

GewichtGewicht
(kg)(kg)

11919 CONTROL12 432 410 600 1200 600 20,72
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Infiltratiekrat IT Plus Controlbox BenorInfiltratiekrat IT Plus Controlbox Benor
Heeft accesoiresHeeft accesoires

ReferentieReferentie CodeCode Omschr ijvingOmschr ijving ToelichtingToelichting FotoFoto

9798 CONTROLHA Verbinding IT PLUS
Box half

Voor het verbinden van 1 laag infiltratiekratten
Variobox en Controlbox.

9799 CONTROLHE Verbinding IT PLUS
Box heel

Voor het verbinden van meerdere lagen
infiltratiekratten Variobox en Controlbox.

11622 EINDPLAAT Eindplaat voor
Controlbox Geschikt voor aansluiting 110-315 mm.

12059 CONTROLCY Verbindingsnok
voor Controlbox Voor het stapelen van meerdere lagen Controlboxen.

12060 CONTROLBR Verbindingsstrip
breedte Controlbox

Voor onderling in de breedte verbinden van
Controlboxen en het verbinden van Controlbox met
Variobox.
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