
infiltratie 
en transport
van regenwater

Wavin IT-buis



infiltratie en transport 
van regenwater

17
03

  
17

-1
43

Wavin Nederland BV  |  J.C. Kellerlaan 8  |  Postbus 5  |  7770 AA  Hardenberg

T. +31 (0)523 288 165  |  F. +31 (0)523 288 587 |  info@wavin.nl  |  Connect to better op www.wavin.nl

Voordelen:

   Groot contactoppervlak door ribbenstructuur

    Inspecteerbaar

   Reinigbaar

   Aan te leggen als normaal gescheiden stelsel

    Innovatief mofontwerp halveert benodigde insteekkracht

   Lange levensduur

   Minimaal onderhoud

    Nauwelijks kans op verstopping

Eigenschappen:

   Kleur: groen

   Hoge stijfheidsklasse

   Gladde binnenwand

   Geprofileerde buis

    Groot aantal hulpstukken

   Breed portfolio fittingen en gereedschappen

   Gepatenteerde mofverbinding

    Functies: infiltreren, transporteren, bufferen, draineren, irrigeren

Capaciteit - buizen l = 6 m1

Diameter        Inhoud per m1 in liters 
  

200 30
250 47
300 68
400 121
500 196
600 276
800 485

Inlaten

Inlaten  Buisdiameter
  
  200 250 300 400 500 600 800
125    x   x   x   x
160      x   x   x   x   x   x

Bijzonder groot contactoppervlak. Dit beperkt de kans op verstopping. Sleuven liggen vrij van omliggende grond.

Installatievoorschriften Wavin IT-buis:

    � Minimale dekking van 80 cm

    Aanbrengen van de inlaten conform de instructies in de verpakking.

   Gebruik de knevelinlaat bij plaatsingen tussen 0 en 45º ten opzichte  

van de hartlijn van de buis, gebruik de putwandinlaat tussen 45 en 90°  

ten opzichte van de hartlijn van de buis.

    �  IT-buis dient binnen 2 maanden verwerkt te worden  

(zie UV-bestendigheid geotextiel).

   Afkorten van Wavin IT-buizen is mogelijk,  

houd voldoende overlap van het geotextiel.

   Bij aansluiting van IT-buis op Tegra put,  

houd voldoende overlap van het geotextiel.

 
 • Tegra bezinkputten
 • Save kolken
 • Infiltratie units
 • Smart-Drain
 • Q-Bic

Bestekteksten:

Wavin IT-buis

Wavin IT-buis met aangevormde mof diameter  

200, 250, 300, 400, 500, 600 en 800 mm,  

inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben.  

Ge sleufd.  

Kleur: groen (RAL 6024).   

Omwik keld met geotextiel PP/PE BRL 52250.  

Kleur: grijs. Stis buis 8 kN/m2.

Wavin IT-buis te 
leggen in 
combinatie 
met:


