Explosievrije PE straatkolk incl. GY straatkolkkop
Art nr. 515.036.0959C-ACTIE2018
Ø 315 mm aansl. Ø 110 mm
Specificaties
Product naam:
Product type:
Certificering:
Materiaal:
Aansluiting:
Deksel en onderhoudsschacht:
Doorlatend oppervlak (cm2):
Inhoud zandvang:
Diameter (uitwendig):
Maat uitwendig:
Hoogte (uitwendig):
Eenheid:

Explosie vrije kolk onderbak PE 315 mm aansluiting 110 mm
EXSKOLK
Voorzien van een 600 mm. waterslot met ontstoppings schroefdop
Onderbak PE/Straatkolk kop Gietijzer
Ø 110 mm.
Gietijzeren hol (7mm) rooster type AQUAFIX verkeersklasse B 125
kN.. (vlg NEN-EN124)
375
20 liter
Ø 315 mm.
325 x 325 mm.
1320
per stuk

Productomschrijving
Korte product omschrijving:
Explosie vrije kolk onderbak PE 315 mm aansluiting 110 mm
Het leveringsprogramma van de Aquafix Explosievrije kolken omvat:
- Explosievrije straatkolken 2 delig PE / gietijzer
- Explosievrije trottoirkolken 2 delig PE / gietijzer
De Aquafix Explosievrije kolken zijn uitgevoerd met een PE uitlaat (naar keuze Ø 110 mm of Ø 125 mm) en een PE waterslot. De kolkafdekking, straatkolkkop of
trottoirkolkkop zijn uitwisselbaar.
Wat is een explosievrije kolk ?
Een explosievrije of explosieveilige kolk kan worden uitgevoerd als straatkolk voor in het wegdek bij bijvoorbeeld tankstations. Het rooster komt gelijk te liggen met het
wegdek en kan worden geopend om de kolk leeg te zuigen of om het leidingwerk of kolk te controleren.
Een explosievrije of explosieveilige kolk kan worden uitgevoerd als trottoirkolk waarvan het deksel gelijk komt te liggen met het trottoir en het rooster in de trottoirband.
Het deksel komt gelijk te liggen met de trottoirband en kan worden geopend om de kolk leeg te zuigen of om het leidingwerk of kolk te controleren.
Explosie veilige kolken worden o.a. toegepast bij tankstations en in de industrie waar gassen kunnen vrijkomen. Door het speciale stank/waterslot welke in de
explosievrije kolk is ingebouwd voorkomt dat er gassen vanuit het rioleringssysteem kunnen vrijkomen.
Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type kolk in uw situatie.

