
PVC riolering (polyvinylchloride)

Volgens Belgische norm: NBN EN 1401
De buizen en hulpstukken beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 1401

voor kunststofleidingsystemen van ongeplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor
de drukloze ondergrondse afvoer van afvalwater (vrijverval riool) en bezitten het
overeenkomstigheidsmerk BENOR.
De nazichtputten zijn eveneens vervaardigd uit PVC volgens de norm NBN EN
13598-1 met BENOR keur.
De keuringsattesten dienen voorgelegd te worden.
De rioleringsbuizen zijn glad en ondoorschijnend volgens de voorschriften van NBN
EN 1401-1 (SN2, SN4, SN8).
De minimale wanddikte bedraagt 3,2 mm. De buizen zijn ongemoft of voorzien van
een aangevormde mof met rubbermanchet (afdichtingring).
Buizen met toepassingscode U mogen enkel worden geplaatst vanaf één meter
buiten het gebouw.
In overeenstemming met het gescheiden rioleringstelsel en de gescheiden

huisaansluiting hebben ingegraven leidingen de volgende kleuren:
- Roodbruin (RAL 8023): voor de specifieke vuilwaterafvoerleidingen (VWA of DWA)
- Grijs (RAL 7037): voor gemengde- of regenwaterafvoerleidingen (RWA)
De buizen zijn voorzien van een RECYCLING terugnamegarantie: uitgegraven
en/of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingsystemen
dienen onder bepaalde voorwaarden te worden afgevoerd met gebruikmaking van
het Wavin inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
De buizen zijn minimaal verplicht voorzien van de volgende opdruk:
* NBN EN 1401 * Productiedatum en -vestiging
* Fabrieksmerk * Diameter en wanddikte of SDR-klasse
* BENOR * Nominale ringstijfheid: SN-reeks
* Materiaal: PVC * PVC met hergebruik garantie  
* Toepassingscode: U of UD
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PVC riolering (polyvinylchloride)

De spuitgegoten hulpstukken zijn effen en ondoorschijnend.
De wanddikte is min. SDR 41.
Zij zijn voorzien van steekmoffen met een rubberflap (afdichtingring) die, tot en met
Ø 200 mm, door middel van een slagvaste klikring is gefixeerd.
Het hulpstuk moet, in gelijk welke stand gemonteerd, waterdicht zijn.
Zelfs bij een volgens norm uitgevoerde vervorming en hoekverdraaiing mag er
geen lek optreden bij 0,5 bar inwendige druk en de luchtdichtheid dient
gegarandeerd tot -0,3 bar.
De hulpstukken zijn verplicht voorzien van de volgende opdruk:
* EN 1401 * Toepassingscode: U of UD
* Fabrieksmerk * Productiedatum
* BENOR * Diameter en wanddikte of SDR-klasse
* Materiaal: PVC * Afbuighoek voor bochten en T-stukken
De nazichtputten zijn voorzien van een geprofileerde bodem.
De in- en de uitlaat zijn uitgerust met steekmoffen voorzien van een rubberflap
(afdichtingring) die, tot en met Ø 200 mm, door middel van een slagvaste klikring is
gefixeerd. Het putlichaam (schacht) is voorzien van een kraag om ophoging tot het
gewenste niveau toe te laten. Dit gebeurt door het inlijmen van een standaard PVC
rioleringsbuis met minimaal stijfheidklasse SN2. In overeenstemming met het

gescheiden rioleringstelsel zal deze ophoogbuis de overeenkomstige kleur
hebben, zijnde roodbruin voor de vuilwaterafvoer (VWA of DWA) en grijs voor de
gemengde- of regenwaterafvoer.
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