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Het meest gebruikte
systeem voor binnenriolering

Een zorgeloze
afvoer
De waterafvoer binnenshuis: geen mens die
daar dagelijks bij stilstaat. Anders wordt
het als afvalwater niet zonder problemen
wegstroomt en lekkage, verstopping of
geurhinder optreedt. Omdat de binnenhuisriolering – eenmaal geïnstalleerd – vaak
moeilijk toegankelijk is, is het extra belang
rijk dit soort problemen vooraf uit te sluiten.
Dit geldt net zo goed voor PVC met lijmverbindingen, het meest gebruikte systeem
voor binnenriolering.

Lekdichtheidsgarantie
Met de Wadal PVC lijmverbindingen biedt Wavin de zekerheid dat de
binnenriolering niet alleen bij de installatie lekdicht is, maar ook de jaren
erna. Ook onze PE en PP afvoeroplossingen voor binnenriolering bieden
absolute lekdichtheidsgarantie. Een intelligent ontwerp helpt verstoppingen
te voorkomen. Hiervoor kunt u vertrouwen op Wavins ervaring en instructies.
Wilt u meer weten over Wavins complete assortiment voor binnenriolering?
Kijk dan op wavin.nl/oplossingen/binnenriolering/afvoeren.htm
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Tel.: +31(0)523 28 81 65

E-mail: info@wavin.nl

Wadal

PVC
Nauwe passing

Prefab PVC met Wavin op Maat

Hoe minder ruimte tussen de buis en het hulpstuk, hoe kleiner

Met Wavin op Maat komt Wavin tegemoet aan de wens tot het

de kans op lekkage. Precies hierom heeft Wadal PVC een

prefabriceren van kunststof leidingsystemen. Ook voor Wadal

nauwe passing. Een bijkomend voordeel is dat het de instal

PVC binnenriolering bieden wij deze service. De werkvoor

latie van de binnenriolering gemakkelijker maakt: u kunt de hele

bereiding en daadwerkelijke installatie verlopen hierdoor extra

leiding uitpassen en uitmeten zonder dat de hulpstukken van

snel en gemakkelijk. Informeer ook eens naar de mogelijkheid

de buis vallen. Wadal PVC is vanzelfsprekend KOMO-gekeurd.

tot kant-en-klare zaaglengtes en de unieke Wavin Easykit.
Meer weten over Wavin op Maat? Kijk op www.wavin.nl.

Voor elke situatie
Nr. 1 in duurzaamheid
Met Wavins zeer uitgebreide assortiment binnenriolering kunt
u in iedere situatie uit de voeten. Het diameterbereik van de

Wavin onderscheidt zich niet alleen door het complete assor

buizen en de hulpstukken beslaat 32 tot en met 200 millime

timent, ook wat betreft duurzaamheid lopen wij al jarenlang

ter. Heeft u speciale hulpstukken nodig, zoals klemzadels of

voorop. U ziet het terug in onze bedrijfsvoering en – heel

flexibele rubberen buiskoppelingen? Ook deze vindt u bij

concreet – onze producten. Wavin heeft bijvoorbeeld als één

Wavin. Net als brandmanchetten en -banden voor diverse

van de eersten de loodhoudende stabilisatoren in PVC ver

toepassingen, die in het kader van de brandveiligheid steeds

vangen door niet-loodhoudende. Ook wat betreft het gebruik

vaker een vereiste zijn.

van recyclaat bij de productie van PVC buizen zet Wavin de
toon: hiervoor ontwikkelden we de gepatenteerde Recycore®

Geen geurhinder

Technologie.

Tegen een hinderlijke geur, veroorzaakt door een slechte
ont- of beluchting van de binnenriolering, helpt geen enkele
luchtverfrisser. Het plaatsen van ontluchters en beluchters
is wél een gedegen oplossing om onaangename geuren te
voorkomen of verhelpen. Wavin biedt u de keuze uit een uitge
breid assortiment. Is er geen plaats voor een eendenhalssifon
of bestaat het risico dat de sifon uitdroogt? Kies dan voor
de HepvO, Wavins geurafsluiter zonder waterslot. Een uniek
membraan zorgt ervoor dat het afvalwater wordt doorgelaten
en geen geurhinder optreedt. Ook bij onderdruk is HepvO de
oplossing bij uitstek.
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Recycore®
Technologie

Wavin

GEGARANDEERD

MINIMAAL

%

GERECYCLED

KUNSTSTOF

Wavin produceert al jarenlang 3-laags PVC buizen met

De producten met Recycore® Technologie zijn moeiteloos

40 procent recyclaat. U herkent deze duurzame buizen

te combineren met de overige kunststof leidingsystemen

in één oogopslag aan het

Recycore®

Technologie-label.

van Wavin.

Recycore® Technologie is een productietechnologie

De 3-laags PVC buizen met Recycore® Technologie

gepatenteerd en ontwikkeld door Wavin. Elke PVC buis

dragen het KOMO-keurmerk. Kiwa ziet toe op het percentage

met

Recycore®

Technologie bevat de optimale hoeveel

gerecycled materiaal.

heid gerecycled kunststof. Er zijn veel minder natuurlijke
grondstoffen nodig, wat deze buizen veruit de nummer 1
in duurzaamheid maakt. Een slimme stap naar een beter
milieu!
De PVC U3 buizen met Recycore® Technologie zijn toepas
baar in elk project. Wavin biedt een volledig assortiment
3-laags buizen voor binnen- en buitenriolering in alle
gewenste diameters: van 32 tot en met 630 millimeter.

www.wavin.nl
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Vergelijking verschillende

afvoersystemen

1

= zeer matig

2

= matig

3

= neutraal

4

= goed

5

= zeer goed

SiTech+

4

5

5

5

5

5

geschikt voor buri

2

5

4

2

2

4

4

installatiegemak binnen

4

5

5

3

4

4

3

slagvastheid

2

2

4

5

5

3

4

installatie bij
weer en wind

2

5

5

2

2

5

5

stijfheid

5

5

4

2

2

5

4

60ºC

60ºC

100ºC

100ºC

100ºC

100ºC

bestandheid
benzine e.d.

2

2

4

5

5

3

2

geschikt voor prefab

4

2

4

5

5

2

4

geschikt voor instorten

3

4

5

5

5

2

4

geschikt als
standleiding

4

3

3

5

5

5

5

opvang expansie

2

3

4

5

5

4

4

geschikt voor
zichtwerk

5

4

5

3

3

3

5

geschatte

5

4

3

3

2

1

2

Uitermate geschikt voor instorten:
beugeling vraagt extra materiaal
en tijd, elektrolasmoffen
verhogen materiaalkosten

vergelijkbare materiaalkosten
als geïsoleerde PVC; lagere
installatiekosten

max. afvalwater
temperatuur

installatieprijs
commentaar op
geschatte
installatieprijs
1)

wel onderschalen

www.wavin.nl

1)

90ºC

Wadal PVC Binnenriolering

Fixatiekit nodig bij
instortsituaties;
eenvoudige beugeling

5

Eenvoudige beugeling,
tijdswinst bij installatie

geschikt voor biri

Uitermate geschikt
voor instorten: beugeling
vraagt extra materiaal en tijd

3

Bij instortsituaties:
eenvoudige beugeling,
wel fixatiekit nodig

5

Beugeling vraagt om
extra aandacht

geluidsarm

Wavin AS

PE afvoer
electrolas

PE afvoer
stuiklas

Wafix PP

Wafix PVC

Wadal PVC

GELUIDSARM
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Bekijk ons uitgebreide assortiment op
www.wavin.nl

Duurzaam waterbeheer | Verwarmen en koelen | Water- en gasdistributie
Riolering | Datacom
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