
KERAPORT INSPECTIEPUTTEN
CORROSIEBESTENDIG EN DICHT
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Een blik in een KeraPort inspectieput DN 1000

STEINZEUG-KERAMO 

VESTIGINGEN  Duitsland: Frechen en 
 Bad Schmiedeberg
 België: Hasselt

MEDEWERKERS  530 in totaal

PRODUCTEN  Gresbuizen, -hulpstukken, 
 inspectieputten en toebehoren

MARKTEN  Europa
 Midden- en Verre Oosten
 Overzeese gebieden
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Steinzeug-Keramo, een onderneming van Wienerberger AG, is Europa’s 
grootste fabrikant van gresbuizen, - hulpstukken en inspectieputten voor 
rioleringssystemen met drie productievestigingen in Duitsland en België. 
Onze producten worden wereldwijd geëxporteerd. 

Onze inspectieputten vormen de perfecte aanvulling op de hoogwaardige systeemoplossingen 
van Steinzeug-Keramo. In beeldspraak klinkt dit zo: ze bieden even uitgebreide voordelen in  
verticale richting als gresbuizen en -hulpstukken in horizontale richting te bieden hebben.

Als het op veiligheid, betrouwbaarheid en rendabiliteit van afvalwatertransport aankomt, is het 
geheel namelijk meer dan de som der delen. Onze systeemoplossingen voldoen aan de strengste 
eisen inzake milieuverantwoordelijkheid, duurzaamheid en gebruiksduur: van de winning van de 
natuurlijke grondstof klei, de efficiënte verwerking ervan in geavanceerde productie-installaties tot 
de vakkundige montage en de meer dan honderd jaar bestaande levensduur.

DOOR EN DOOR BETROUWBAAR
DE COMPLETE SYSTEEMOPLOSSING

 . Regionale contactpersonen
 . Persoonlijk bouwadvies
 . 24/7 online informatiesysteem

Wij staan onze klanten en partners 
bij, we staan enthousiast tot hun 
dienst, we begeleiden hen bij elke 
stap en we bieden een antwoord 
op al hun vragen over afvalwater-
leidingsbouw. Al onze competente 
medewerkers zijn wereldwijd van dit 
uitgebreide serviceconcept door-
drongen.

Service - direct en online …

Ontdek dit serviceconcept zelf op onze website  
www.steinzeug-keramo.com

BESTEKTEKSTENINFORMATIE- 
MATERIAAL

SEMINARIES TECHNISCHE  
DOCUMENTATIE 

– ONTWERP 
– UITVOERING

INFOPOOL 
HYDRAULISCHE  
CALCULATOR

INFOPOOL
STATISCHE  
CALCULATOR

INFOPOOL 
PUTCALCULATOR

INFOPOOL 
CALCULATOR VOOR 
OPDRIJFBEREKENING
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KERAPORT  |  Gamma inspectieputten

Inspectieputten moeten net zoals elk ander onderdeel in een afvalwatersysteem aan steeds  
strenger wordende eisen voldoen. Afvalwater is vandaag de dag veel agressiever dan enkele  
jaren geleden. Betrouwbare rioleringssystemen moeten dan ook over de gehele lengte zo corrosie- 
bestendig en ondoorlaatbaar mogelijk zijn. 

Gres-inspectieputten zijn het sluitstuk van een rioleringssysteem: ze zijn nodig voor de beluchting 
en ontluchting van het systeem, om controle, onderhoud en reiniging te kunnen uitvoeren, maar 
ook om de richting, de helling en de doorsnede van de buizen te kunnen aanpassen. Bovendien 
worden inspectieputten als kruispunt gebruikt waar verschillende kanalen in elkaar vloeien, waar 
afvoerleidingen van huizen in het riool vloeien of waar de beheerder het rioleringsnet wijzigt.

CORROSIEBESTENDIG EN DICHT
OPGEWASSEN TEGEN DE STRENGSTE EISEN

Generaties lang 

Voor een efficiënte werking van zuiveringsinstalla-
ties is het van groot belang dat er geen water van 
buitenaf in de riolering terechtkomt. Als geen ander 
staat de grondstof gres synoniem voor een corrosie- 
bestendige en ondoorlaatbare afvoer van afvalwater. 
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IN ALLEN DIMENSIONEN:
HÖCHSTE STEINZEUG-QUALITÄT.

Beursexemplaar: inspectieput DN 1000



Onderdelen van de constructie

DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

 . KeraPort inspectieputten zijn monolithisch tot op transporthoogte mogelijk
 . Opzetstukken worden met geïntegreerde dichting geleverd
 . Dekplaten sluiten het geheel af; voor DN 1000 is ook een conus beschikbaar
 . De corrosiebestendige binnenlaag van het bodemelement bestaat tot aan diameter DN 1000 uit 
polyurethaan (PU).
 . Voor dekplaten en conussen zijn er speciale toepassingen uit polyurethaan (PU) beschikbaar.

Statisch gezien kunnen de inspectieputten tot op ongeveer 8m diepte geïnstal-
leerd worden en zijn ze bestand tegen de druk van het zware verkeer boven-
gronds. Het is bovendien ook toegestaan de inspectieputten te plaatsen binnen 
het spanningsbereik van spoorwegen.

Het starre, stevige materiaal waaruit de inspectieputten gemaakt zijn, zorgt  
ervoor dat ze niet vervormen.

Inspectieputten met diameters DN 600, DN 800 en DN 1000 zijn verkrijgbaar 
met een PU-bodemelement.

Bij inspectieputten met grotere diameters (DN 1200 en DN 1400) wordt het 
bodemelement uit gres gemaakt.

De inspectieputten bestaan uit een basiselement,  opzetstukken en een  
dekplaat of conus.

Standaardinspectieputten zijn uitge-
rust met een ééndelig PU-bodeme-
lement, met geïntegreerde aansluitin-
gen DN 150 tot DN 400 en met een 
geïntegreerde bescherming tegen 
opdrijving.

Op maat gemaakte systeem- 
oplossingen zijn mogelijk  
vanaf DN 600: de binnenkant 
van de inspectieput kan dan 
volledig naar de specifieke 
eisen van de klant aangepast 
worden.
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KERAPORT  |  Productbeschrijving

PU-bodemelement:
DN 600
DN 800
DN 1000

Bodemelement uit gres:
DN 1200
DN 1400
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KERAPORT  |  Eigenschaften

KeraPort inspectieput DN 600
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Het materiaal gres wordt al jarenlang gebruikt bij de plaat-
sing van rioleringssystemen. De duurzaamheid van het ma-
teriaal is in de huidige norm EN 295-1 opgenomen. De eisen 
voor onderdelen van toegangsputten en inspectieputten uit 
gres staan in de norm EN 295-6.

Bewezen producteigenschappen

 . Bestand tegen aantasting door biogeen zwavelzuur
 . Bestand tegen hogedrukstralen en spoeling onder hoge druk
 . Bestand tegen een temperatuur tot 45°C
 . Milieuvriendelijk, duurzaam
 . Levensduur > 100 jaar
 . Sterk door dikke wanden
 . Bestand tegen opdrijving (controle via online calculator op de  
Steinzeug-Keramo Infopool)
 . Aansluitingen kunnen achteraf geplaatst worden
 . Aansluitingen zijn in de putwand geïntegreerd tot aan DN 1000
 . Vloeilijn bodemelement: standaard 0 %*
 . Inspectieputaansluitingen: in een raster van 10 gon (9°).  
Kleinere maten mogelijk
 . Opzetstukken met geïntegreerde dichtingselementen
 . Dekplaten/ conussen gemaakt van beton met PU-binnenlaag
 . Conus/dekplaten aan de bovenkant conform DIN 4034

* Aangepaste uitvoeringen mogelijk

KERAPORT  | Producteigenschappen

VELE VOORDELEN –
GEWOONWEG UNIEK
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KERAPORT  |  Onderdelen

CNC-TECHNOLOGIE –  
VOOR PRODUCTIE MET DE GROOTST MOGELIJKE PRECISIE

KERAPORT INSPECTIEPUTTEN
GEMAAKT VOOR VEELEISENDE PROJECTEN

Putonderdeel voorbereiden voor de plaatsing van het bodemelementFrezen en zagen met de grootst mogelijke precisie

Standaardinspectieputten worden vervaardigd uit gladde buiselementen, 
die afhankelijk van de vereisten nauwkeurig op maat gezaagd worden. Ver- 
volgens wordt de positie van het bodemelement en de aansluitingen met een 
CNC-freesboor en een boorrobot op maat uitgesneden.



KERAPORT  |  Onderdelen
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100% DICHT.  
AFDICHTING VAN HET PU-BODEMELEMENT

1 Buiswand
2 PU-bodemelement
3 In de fabriek geproduceerde afdichting van het  

bodemelement (PU)
4 Beschermingsmechanisme tegen opdrijving
5 Optionele beschermlaag 

1

2

3

4

5

De in de wand geïntegreerde aansluitingen zijn bij de standaardinspectie-
putten (tot DN 1000)  stevig met het bodemelement verbonden. Lans onder 
wordt het geprefabriceerde PU-bodemelement millimeternauwkeurig  
gekleefd (zie tekening), zodat een goede afsluiting verzekerd is.

Bij extra belasting door de bodem of het grondwater, is het mogelijk aan de 
onderkant een PU-beschermlaag aan te brengen.
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Beschermingsmechanisme tegen opdrijving geïntegreerd aan de binnenkant

Voor een betrouwbare bescherming tegen opdrijving zijn twee factoren belangrijk: enerzijds het 
gewicht van het materiaal gres, anderzijds de betonvulling aan de binnenkant onder het PU- 
bodemelement (zie tekening p. 11).

Zowel een kiezellaag als het (in het PU-bodemelement) geïntegreerde staal verzekeren de hech-
ting van het beton aan het PU-bodemelement.  Versterkingsstaven, verankerd in de putwand, 
zorgen ervoor dat de buiswand en de bescherming tegen opdrijving  op een betrouwbare manier 
met elkaar verbonden worden. 

Inspectieputaansluitingen

Elke aansluiting is volledig in de putwand geïntegreerd. Geen mof steekt uit, 
niets steekt naar voren - alles sluit perfect aan bij buitenwand. Een 100% 
gladde buitenkant: kwaliteit zoals alleen Steinzeug-Keramo ze aanbiedt. 

TOT DN 1000 – VOLLEDIG GLAD EN MET IN DE WAND 
GEÏNTEGREERDE AANSLUITINGEN

Inspectieputaansluitingen

KERAPORT  |  Onderdelen



Standaardinspectieput en opzetstukken

De effectieve hoogte van een monolithische standaardinspectieput bedraagt 
normaliter 1,7 meter. Aparte opzetstukken - tot een hoogte van 2,5 meter - 
kunnen afzonderlijk geleverd worden.  

Opzetstukken voor putten DN 600 - DN 1000 beschikken over mofaanslui-
tingen met PU-afdichting naar het putonderdeel (dichting K volgens verbin-
dingssysteem C). 

Ons systeem biedt de mogelijkheid het aantal afzonderlijke elementen (stan-
daardinspectieput en opzetstukken) bij de planning van de inspectieput zo-
veel mogelijk te beperken. Dit vergemakkelijkt niet enkel de plaatsing, maar 
ook alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Bijkomend voordeel: 
hoe minder afzonderlijke elementen, hoe minder verbindingen er afgedicht 
moeten worden. Het systeem  is dus uiterst betrouwbaar. 
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MONOLITHISCH TOT OP  
TRANSPORTHOOGTE MOGELIJK

KERAPORT  |  Onderdelen



Dichting putonderdeel/opzetstuk  
DN 1200 tot DN 1400
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DICHTE VERBINDINGEN

Dichting putonderdeel/opzetstuk  
DN 600 tot DN 1000

ALLES VEILIG: VAN TRANSPORT TOT ONDERHOUD

In de buiswand bevinden zich in de fabriek geproduceerde boringen voor de positionering van hijshaken en -elemen-
ten. De roestvrij stalen bouten en bevestigingsankers aan de binnenkant, die met behulp van pluggen gemonteerd 
worden, kunnen achteraf weer verwijderd worden. 

Zo zijn er optimale voorzorgsmaatregelen genomen voor zowel de veiligheid tijdens transport, plaatsing en service en 
voor de permanent betrouwbare functionaliteit.

Inwendig bevestigingsanker

KERAPORT  |  Onderdelen



XXX  |  xxx

15

Blik op een PU-bodemelement

LEVERINGS-
PROGRAMMA

Putonderdelen DN 600 - DN 1000 zijn in princi-
pe uitgerust met een PU-bodemelement uit één 
stuk met mogelijke aansluitingen vanaf DN 150. 
De opzetstukken beschikken over betrouwbare 
dichtingssystemen volgens EN 295 en over een 
duurzaam druktransmissiesysteem.

Dekplaten vanaf DN 800 zijn standaard uitgerust 
met een corrosiebestendig PU-bodemelement.*

* Speciale toepassingen mogelijk voor Frankrijk en België.



LEVERING
BETROUWBAAR VAN KOP TOT TEEN

* Wordt niet door Steinzeug-Keramo geleverd
** Speciale toepassingen mogelijk voor Frankrijk en België met voegband (Bitumen)

KERAPORT  |  Leveringsprogramma
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Toegangsput DN 800 -  
DN 1000 met dekplaat

Verbindingsput DN 600  
met dekplaat

a Afdekkingsinrichting en regeling* 
b Bekleding dekplaat (PU) voor   
 bescherming tegen corrosie
c Dekplaat
1 In de fabriek gemonteerde  
 dichting (PU) **
2 Gresput
3 Geprefabriceerd bodemelement  
 uit polyurethaan
4 Beton (opdrijfbeveiliging)
5 Puthoogte 
 (maaiveld tot vloeilijn)

a a Afdekkingsinrichting en  
 regeling* 
c Dekplaat
2 Gresput
3 Geprefabriceerd bodemelement  
 uit polyurethaan
4 Beton (opdrijfbeveiliging)
5 Puthoogte 
 (maaiveld tot vloeilijn)

a Afdekkingsinrichting en regeling*
b Bekleding conus (PU) voor  
 bescherming tegen corrosie
c Conus
1 In de fabriek gemonteerde  
 dichting (PU) **
2 Gresput
3 Geprefabriceerd bodemelement  
 uit polyurethaan
4 Beton (opdrijfbeveiliging)
5 Puthoogte  
 (maaiveld tot vloeilijn)

Toegangsput DN 1000 met conus
(Speciale toepassingen mogelijk voor 
Duitsland, België en Frankrijk)

a

c c

1 1

22 2

a

a

c

b b

4 4

3 3

5 55

4

3
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DEKPLATEN/CONUS
AAN U DE KEUZE

Voor diameter DN 800 tot DN 1400 worden de dekplaten uit beton gemaakt. 
De wapening voldoet aan de verkeersbelastingseisen D 400.  Tot DN 1000 zijn 
ze aan de onderzijde voorgevormd zodat ze niet kunnen verschuiven. 

De onderzijde van de dekplaten en het binnenste van de conus krijgen een 
corrosiebestendige bekleding uit PU.

Op bestelling kan de bovenzijde van de dekplaten in verschillende grootten 
voorgevormd worden voor de positionering van verschillende afdekkingen.  
Om de finale hoogte aan te passen, kunnen ter plaatse - afhankelijk van de 
uitvoering - stelringen geplaatst worden (geen onderdeel van het leverings- 
programma).  Het mangat van de dekplaat is verkrijgbaar in verschillende  
grootten.  De waarden in de tabel op de volgende pagina zijn slechts  
oriënteringswaarden en kunnen nog door wijzigingen in het bouwconcept  
aangepast worden. 

KERAPORT  |  Leveringsprogramma

Geïntegreerde PU-dichting/voegband voor 
de positionering van de dekplaten/conus
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KERAPORT  |  Leveringsprogramma

Inspectieput DN a = grootte mangat b c d = buitendiameter e

mm mm mm mm mm mm

800 625 805 1001 1240 105

800 625 625 1001 1240 188

800 700 775 1001 1180 105

1000 625 805 1303 1470 133

1000 625 625 1303 1470 338

1000 700 775 1303 1460 133

1000 800 970 1303 1470 133

1000 800 800 1303 1470 251

1200 625 805 1652 1800 190

1200 700 880 1652 1800 190

1200 800 970 1652 1800 190

1400 625 805 1652 1800 190

1400 700 880 1652 1800 190

1400 800 970 1652 1800 190

KeraPort dekplaten voor inspectieputten DN 800 - DN 1400 met corrosiebescherming

DN 600 op aanvraag
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TOEGANGSELEMENTEN
VOLGENS UW BEHOEFTE

Standaard wordt een inspectieput zonder ladder aangeboden. Indien  
gewenst kunnen verschillende soorten geïnstalleerd worden, zoals beugels, 
stijgijzers of roestvrij stalen treden. Wij bevelen steeds systemen uit alumini-
um of roestvrij staal aan die bij voorkeur aan de voorgemonteerde roestvrije 
bouten bevestigd worden. Andere mogelijkheden zijn beschikbaar op aan-
vraag.

KERAPORT  |  Leveringsprogramma

KeraPort  inspectieput: afmetingen/ sterkteklasse DN 600 tot DN 1400

Opmerking: het gewicht van de respectieve elementen is bij benadering en varieert naargelang de uitvoering. Het gewicht wordt bij de levering 
op de leveringsbon of op de put zelf vermeld.

* Toelichting: gemarkeerde waarden (B) zijn Benor-gecertificeerd 

ca. gewicht in t Bijkomende kengetallen

Put DN Nuttige 
hoogte 

putonder- 
deel 0,7m

Nuttige 
hoogte 
puton-
derdeel 

1,7m

Opzet-
stuk 

Dekplaat

 

Kruin-
druk-
weer-
stand

Binnen-
diameter

Wand- 
dikte

Buiten-
diameter

Mogelijke 
aansluitingen 

*max.
buitendiameter

opzetstuk
Mofmaat

lfm. St.

DN kN/m mm mm mm DN mm

600/
TKL 95

0,5 0,73 0,23 0,30 57 597 45 687
150- 250/
TKL 160

860

800 1,02 1,57 0,55
0,3(B)*/

0,6
128 792 83 958

150- 300/
TKL 240

1209

1000 1,88 2,78 0,90
0,48(B)*/

0,85
120 1056 102 1260

150- 400/
TKL 200

1500

1200* 2,43 3,42 0,99 1,27 114 1249 104 1457
150- 500/
TKL 160

1400* 3,61 3,99 1,25 1,27 90 1400 100 1600
150- 800/
TKL 160
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INSPECTIEPUTAANSLUITINGEN
UITERSTE PRECISIE

Afhankelijk van de gekozen diameter, moet er bij inspec-
tieputaansluitingen steeds rekening gehouden worden met 
de minimale noodzakelijke hoek (°) tussen de aansluitingen. 
Voor alle inspectieputafmetingen zijn deze waarden terug 
te vinden in een tabel, die beschikbaar is op de infopool 
van Steinzeug-Keramo.

Inspectieputten DN 600 tot DN 1000 beschikken over  een PU-bodemelement 
(zonder helling) met aansluitingen geïntegreerd in de putwand. De berm ligt op 
kruinniveau. De in- en uitlopen worden standaard kruingelijk ingebouwd in een 
raster van 9°. Per inspectieputdiameter zijn kleinere segmenten mogelijk. 

Aansluitstukken en in- en uitstroom

KERAPORT  |  Leveringsprogramma

INSPECTIEPUT »
DN 800 TOT DN 1000
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OPLOSSINGEN OP MAAT
OP ONZE FLEXIBILITEIT KAN U REKENEN

Voor bijzondere eisen zijn ook individuele oplossingen  
mogelijk, zoals de plaatsing van afsluiters, bodemelemen-
ten voor het reduceren van de stroomsnelheid van het  
afvalwater of pompinstallaties. Inspectieputten kunnen voor 
speciale doeleinden ook in  serie worden geschakeld.  

Op maat gemaakte inspectieput DN 1200 
met in het opzetstuk aansluitingen voor 
persleidingen.

Installatie van afsluitersInspectieput aangesloten op het hoofdriool

KERAPORT  |  Oplossingen op maat

Contacteer ons voor al uw eisen. 
Wij zoeken een oplossing.
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Aansluitingen naderhand

Aansluitingen kunnen ook naderhand geboord worden door middel van een 
diamantboorkroon. In ons gamma toebehoren bieden wij voor de diameters 
DN 125 tot DN 200 aansluitelementen aan voor de respectievelijke wand- 
diktes.

Grotere diameters zijn door middel van korte buizen aan elkaar te bevestigen.

Voorbeeld van een aansluiting met aansluit- 
element C die achteraf geplaatst werd.

Eindput voor drukleidingen

Bij een eindput voor drukleidingen worden ter hoogte van 
de aansluitingen openingen gerealiseerd waar speciale 
dichtingselementen kunnen worden geïntegreerd (bijv. 
Doyma of Link Seal). Deze elementen zijn inbegrepen bij 
de levering. De buitendiameter van de drukleiding moet 
hierbij aangegeven worden. Op aanvraag kunnen deze 
dichtingselementen ook in een gresmof of -spie ge- 
integreerd worden.

Inspectieputten met gres  
bodemelement

Bij deze toepassing is de berm  
corrosiebestendig uitgevoerd door 
middel van keramisch tegels of een 
laag Keramastic. 

Verkrijgbaar in diameters DN 800, 
DN 1000, DN 1200 en DN 1400. 

KERAPORT  |  Oplossingen op maat



KERAPORT  |  Infopool

SLECHTS 3 STAPPEN LEIDEN TOT EEN PUTONTWERP
MET DE PUTCALCULATOR VAN STEINZEUG-KERAMO

Met de online putcalculator in de Steinzeug-Keramo infopool berekent u binnen enkele minuten de gewenste gresput 
door het online formulier in te vullen.

Zo gemakkelijk en snel: 

1 | Aanmelden 2 | Invullen  3 | Printen

De putcalculator is uniek.
Snel en eenvoudig - met slechts enkele muisklikken kunt u uw puttensysteem 
plannen, berekenen en bestellen.

Opnieuw aanmelden na 5 minuten via 
www.steinzeug-keramo.com

Gebruik ook onze andere online calculators in onze 
Steinzeug-Keramo infopool of raadpleeg onze talrijke 
documenten over ons productengamma, toebehoren en 
systeemoplossingen.

INFOPOOL

PUTCALCULATOR

MANCHETTENDICHTING »
SPIE-SPIEVERBINDING

HYDRAULICA »
VOLLEDIG GEVULD/
GEDEELTELIJK GEVULD
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STATISCHE BEREKENING EN VEILIGHEID TEGEN 
OPDRIJVING
GEBRUIK ONZE CALCULATOR VOOR HET MAKEN VAN 
OPDRIJFBEREKENINGEN

Statisch gezien kunnen onze buizen onder verkeersbelasting tot op ongeveer 8m diepte 
geplaatst worden. Voor bijzondere belastingsgevallen kan u steeds bij ons terecht. 

De inspectieputten worden in de fabriek uitgerust met een bescherming tegen opdrij-
ving, zonder dat daarvoor een uitstekende schachtbodem nodig is. Daardoor kunnen 
de inspectieputten ook geplaatst worden wanneer er weinig ruimte voorhanden is.  

Met onze “opdrijvingscalculator voor inspectieputten” in onze Steinzeug-Keramo  
infopool kunt u de ongunstigste werfsituaties in rekening brengen en de veiligheid tegen 
opdrijving van de aangesloten leidingen onder invloed van drukkend grondwater con-
troleren.

KERAPORT  |  Infopool

Grondwaterspiegel

YSTZ = specifiek gewicht van gres
YB = specifiek gewicht van beton
YW = specifiek gewicht van water
PA = opdrijfkracht van de inspectieput
H = hoogte van de inspectieput
HW = hoogte grondwaterpeil
GR = gewicht inspectieput

GR

PA

S H HW

OPDRIJVING »
INSPECTIEPUT/BUIS
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PLAATSING
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PLAATSING
KORTE HANDLEIDING

Bij de plaatsing moet rekening gehouden worden met norm EN 1610 en 
met andere nationale voorschriften. Vooraleer de verschillende onderdelen 
geïnstalleerd worden, moet eerst gekeken worden of ze niet beschadigd zijn.  
De inspectieputonderdelen worden met bijhorende instructies geleverd,  
zodat ze veilig gehanteerd worden op de werf.

Zettingen verhinderen

De plaatsing van inspectieputten moet volgens EN 1610 zo gebeuren dat 
zettingen zo veel mogelijk worden uitgesloten. Wanneer er sprake is van een 
zettingsgevoelige bodem, is het mogelijk de inspectieputten op een goed ver-
dichte en vlakke zand-grind plaat te plaatsen. Een bijkomende zuiverheids-  
laag uit (mager) beton wordt aangeraden.

Maatregelen bij zettingsgevoelige bodem

Bij zettingsgevoelige bodem moet er telkens in overeenstemming met de 
richtlijnen van de bouwheer een gewapend betonnen vloerplaat worden 
voorzien. Het plaatsen van de inspectieput moet altijd op een vlakke onder-
grond gebeuren.

De basis van de put moet op de steunplaat en volgens de voorschriften 
geplaatst worden.  Voor het verplaatsen van onderdelen moeten afhankelijk 
van het gewicht gepaste hijsmiddelen gebruikt worden. Het gewicht van het 
onderdeel wordt vermeld op de leveringsbon en op het onderdeel zelf. 

INFOPOOL
Gedetailleerde plaatsingsinstructies 
voor onze inspectieputten vindt u in 
onze infopool.

KERAPORT  |  Plaatsing
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Regels voor het opzetten en afdekken
 
Het plaatsen van opzetstukken en dekplaten moet zo gebeuren dat er geen 
schade ontstaat. Voor de samenvoeging moet er glijmiddel op de dichtings-
elementen aangebracht worden. Bij het monteren van meerdere opzet- 
stukken moet rekening gehouden worden met de volgorde van de te mon-
teren ladders.  

Stelringen en afdekkingen zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten -  
om de finale hoogte te bereiken - volgens specificaties van de fabrikant ter 
plaatse gemonteerd worden. 

Inspectieputaansluiting en pendelstukken

Hoe pendelstukken functioneren bij variërende bodembewegingen.

Om verschillende zettingen tussen 
het buizenstelsel en de inspectie-
put op te vangen, worden korte 
buisstukken (pendelstuk stroomop-
waarts of stroomafwaarts) gebruikt.

KERAPORT  |  Plaatsing

Vervaardigen van een vaste ondergrond



28

Het opvullen van de bouwput rondom de KeraPort inspectieput moet  
volgens EN 1610/DWA-A 139 in lagen gebeuren. Indien mogelijk raden wij 
aan bij het vullen van de bouwput het uitgegraven materiaal te hergebruiken. 
De korrelgrootte in de directe omgeving van de inspectieput mag maximum 
40 mm zijn.  

Plaatsing van de inspectieput

DICHTHEIDSTEST VOOR INSPECTIEPUTTEN
MET OF ZONDER BUISLEIDING

De inspectieputten zijn zo ontworpen dat alle elementen en verbindingen bestand zijn tegen 
interne en externe waterdruk. De dichtheid werd volgens EN 1610 en DWA-A 139 getest.  
De inspectieputten kunnen getest worden met of zonder buisleiding.

Voor inspectieputten raadt Steinzeug-Keramo aan de waterdruktest uit te voeren volgens EN 
1610: wordt de inspectieput als afzonderlijk onderdeel met water getest, dan mag de water- 
toevoegingsgrens van 0,4l per m² aangesloten oppervlak gedurende 30 minuten niet overschre-
den worden. Voor de test wordt de inspectieput gevuld met water tot aan de onderkant van de 
dekplaat/conus. Indien de inspectieput samen met de buisleiding getest wordt, dan geldt er een 
maximale watertoevoegingsgrens van 0,2l per m² aangesloten oppervlak. 

KERAPORT  |  Plaatsing
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STEINZEUG COMPACT  |  Certificatie

Al onze producten staan voor kwaliteit. Kwaliteit betekent veiligheid en be-
trouwbaarheid. Veiligheid en betrouwbaarheid scheppen vertrouwen in onze 
producten. Wij produceren onze buizen en hulpstukken naar eer en geweten 
volgens de regels van de modernste techniek op het allerhoogste niveau.

Gresbuizen en hulpstukken zijn genormeerd in de EN 295, deel 1 t/m 7. 
Bovendien worden de producten in overeenstemming met het certificerings-
programma ZP WN 295, dat op bepaalde vlakken veel hogere eisen omvat 
dan de EN 295, geproduceerd en gecontroleerd.

De interne productiecontrole, vrijwillige controle door derden en het gebruiks-
recht voor verschillende kwaliteitslabels zoals bijvoorbeeld het kwaliteitslabel 
van Benor, NF, MPA NRW, Gris, IKOBKB en QPlus vormen een tastbaar 
bewijs voor de kwaliteit van onze producten, die boven de wettelijke en nor-
matieve eisen van de Europese norm EN 295 uitstijgt.

Deze kwaliteitslabels tonen vooral aan dat de gebruiker volledig op de be-
loofde eigenschappen kan vertrouwen. Gelijktijdig wordt daarmee gedocu-
menteerd dat een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015 
aanwezig en gebruikt wordt.

GECERTIFICEERD
DE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN

Bovendien zijn we door nog heel wat andere instanties gecertificeerd:

BENOR

CSTB
Centre Scientifique et Techni-
que du  Bâtiment,  
Marne-la-Vallée/Frankreich

IKOBKB
NL-BSB – Nederlands  
Bouwstoffenbesluit,  
Niederlande

Copro
COPRO is recognized by the 
Belgian Government as  
organism of control,  
1731 Zellik (Asse)

Gris
Güteschutzverband Rohre im 
Siedlungs wasserbau, Wien/
Österreich 

Swiss Quality
Qplus Zertifizierungen, 
Zürich/Schweiz 

MPA NRW
Materialprüfungsamt
Nordrhein-Westfalen
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Onze fabrieken produceren buisonderdelen voor  de productie van inspec-
tieputten volgens de criteria van (ZP) WN 295. Interne en externe controles 
garanderen een maximale kwaliteit. Alle aangeleverde producten beschikken 
over de geschikte testcertificaten. Schroefkoppelingen, meestal bestaande 
uit roestvrij staal, worden bijvoorbeeld volgens EN 295 uitgevoerd.

Indien nodig kunnen er certificaten voor toebehoren en onderdelen ge-
download worden in onze infopool. Het gaat hier bijvoorbeeld om keurings- 
bewijzen voor dekplaten, PU- bodemelementen, toegangs- en hijselemen-
ten. 

Soortelijk gewicht ........................................................................ 22 kN/m3

Druksterkte  .................................................................. 100 tot 200 N/mm2

Elasticiteitsmodulus .......................................................... ~ 50.000 N/mm2

Dwarscontractiecoëfficiënt ................................................................... 0,25
Kruindruksterkte afhankelijk van diameter ................... van 32 tot 160 kN/m
Corrosiebestendigheid ................................................................. bestendig
Chemische bestendigheid .........................................................pH 0 tot 14
Vorstbestendigheid ...................................................................... bestendig
Biologische bestendigheid ........................................................... bestendig
Ozonbestendigheid ...................................................................... bestendig
Hardheid (volgens Mohs) ....................................................................... ~ 7
Verouderingsweerstand bij wisselende belasting .......................... bestendig
Brandprestaties ....................................................................niet brandbaar
Dynamische belastbaarheid ......................................................... bestendig

VOORTREFFELIJK
EIGENSCHAPPEN VAN ONS MATERIAAL

STEINZEUG COMPACT  |  Materiaaleigenschappen
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Wel eens van Cradle to Cradle® gehoord?

Een productkringloop met toekomst - een principe dat we uit volle overtui-

ging, sinds het begin van de productie van buizen en hulpstukken, continu 

nastreven. Steinzeug-Keramo is daarmee een voorloper van een ontwikke-

ling die vandaag de dag gekenmerkt wordt door een gecertificeerd kwali-

teitslabel.

Cradle to Cradle®: op basis van dit principe maken we conform Europese 

normen producten die wereldwijd gegeerd zijn. Daarmee stellen we de pro-

ductievestigingen en de werkgelegenheid veilig. 

Steinzeug-Keramo. Inspired by Nature.

ONZE GRESBUIZEN EN -HULPSTUKKEN ZIJN 
GECERTIFICEERD.

100 PROCENT NATUURLIJK
0 PROCENT AFVAL 
CRADLE TO CRADLE® 

CRADLE TO CRADLE® 

Meer informatie vindt u op onze website www.steinzeug-keramo.com



Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt

Telefoon +32 11 21 02 32
Telefax +32 11 21 09 44

E-mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen

Telefoon +49 2234 507-0
Telefax +49 2234 507-207

E-mail  info@steinzeug-keramo.com
Internet  www.steinzeug-keramo.com
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