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PUTAFDEKKING HYDRAULIQUE
Putdeksels geschikt om een ronde schacht (mangat) mee af te
dichten, o.a. leverbaar voor de diameters: Ø 250 mm., Ø 315 mm.,
Ø 400 mm., Ø 600 mm., Ø 630 mm., Ø 800 mm., Ø 1000 mm.
Speciale diameter afdekkingen op aanvraag leverbaar.
Wat is een putafdekking of putdeksel ?
Een putdeksel is een deksel of een frame met een inliggend
deksel om de opening (mangat) van een (riool)put mee af te

kunnen s luiten. Putdeksels komen voor in het wegdek, trottoir,
groenstrook, berm. De putdeksels kunnen afhankelijk van het type
verschillende verkeersbelastingen aan. Aquafix levert putdeksels
voor de verkeerslast A 15 kN., B125 kN., C 250 kN., D400 kN.,
E600 kN. en F 900 kN.
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De voordelen:
•
Gietijzeren frame incl. gietijzeren deksel.
•
Afdekkingen liggen los in de gietijzeren rand.
De opties:
•
Uit te voeren met een betonvoet, de hoogte is door de
klant op te geven.
•
Voorzien van inscriptie in deksel: vuilwater, schoonwater,
regenwater, drain, pompput, infiltratieput, iba, brandput,
controleput, drukriool en afscheider.
•
Voorzien van inscriptie in rand: RW, SW, VW, IW en DR.
•
Speciale opschriften op aanvraag.*
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* Inscriptie niet mogelijk in alle putranden / deksels.
type
AQUAFIX

AxB
mm.

DxD
mm.

H
mm.

verkeersklasse

530.7880.300B

300 x 300 mm.

284 x 284 mm.

29 mm.

B125 kN.

530.7880.400B

400 x 400 mm.

387 x 387 mm.

30 mm.

B125 kN.

530.7880.500B

500 x 500 mm.

482 x 482 mm.

48 mm.

B125 kN.

530.7880.600B

600 x 600 mm.

580 x 580 mm.

49 mm.

B125 kN.

530.7880.700B

700 x 700 mm.

680 x 680 mm.

50 mm.

B125 kN.

530.7880.800B

800 x 800 mm.

780 x 780 mm.

50 mm.

B125 kN.

530.7880.900B

900 x 900 mm.

880 x 880 mm.

50 mm.

B125 kN.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.
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