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INLEIDING 

 
Dit technisch voorschrift geeft de aanvullende eisen en proeven weer, teneinde een volledige 
technische basis te vormen in het kader van de certificatie van kunststof leidingsystemen van 
polypropyleen (PP) met gestructureerde wand van het type B1. 
 
Het comité voor het merk het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) heeft deze PTV 1003 
gevalideerd en geregistreerd als referentie technische specificatie in de zin van Art.5 van het 
Algemeen Reglement Benor dat betrekking heeft op de conformiteit van de producten met de 
normen. 
 
Federale Overheidsdienst Economie K.M.O Middenstand & Energie (DIRECTIE 
GOEDKEURING EN VOORSCHRIFTEN - DGV) heeft deze PTV 1003 geregistreerd ten titel 
van type specificatie en toepassing van Art. 3 van de wet van 28 december 1984. 
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TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN 

 
De PTV geeft de eisen en proeven die in België de basis vormen voor de certificatie van het 
beschouwde type leidingsysteem.  
 
De meest recente uitgaven van de vermelde documenten zijn van kracht, inbegrepen de eventuele 
aanvullingen en/of verbeteringen en/of aanvullende Technische Voorschriften (PTV). 
 
 
Documenten 

 
 
 NBN T42-003 : « Thermoplastische buizen en hulpstukken voor het transport van 

vloeistoffen» Algemene definities, nominale waarden en toleranties. 
 
 NBN T42-….. : « Voorbeelden van thermoplastische buizen met gestructureerde wand» 
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1. Beschrijving van het polypropyleen (PP) systeem met gestructureerde wand van het  

type B1 

 

Een buis of hulpstuk met compacte, gestructureerde wand heeft een gladde binnenwand.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Constructie wand type B1 

 
2. Technische specificaties 

 
2.1 Materiaal 

 
2.1.1 Algemeen 

De samenstelling van buizen en hulpstukken bestaat uit een PP grondstof, aan de welke 
additieven zijn toegevoegd om de productie van de componenten conform de eisen van de 
huidige norm te vergemakkelijken . 
 
Het percentage van het ongebruikte materiaal is berekend op basis van een  gekende 
formule of in geval van twistpunt/ongekende formule wordt het beslist conform aan EN 
3451-1, het gehalte PP moet tenminste 100%  van de massa voor de buizen en 100% van 
de massa voor de spuitgiethulpstukken zijn. Enkel volgende types van polymeren zijn 
toegestaan : 
 
PP – C (copolymeer) 
PP – R (Random copolymeer) 
 
Tabel 1 : 
 

Karakteristieken PP 

Elasticiteitsmodule, E (1min) ≥1.250 Mpa 

Gemiddelde dichtheid ≈ 900 kg/m³ 
Gemiddelde coëfficiënt van thermische uitzetting ≈ 0,14 mm/mK 
Thermisch geleidingsvermogen ≈ 0,2 WK-1m-1 

Oppervlakte-weerstand >
1210 Ω 

 
Bijlage A bevat informatie over de chemische weerstand, weerstand aan slijtage, hydraulische 
ruwheid en de diametrale afwijking. 
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2.1.2 Karakteristieken van het materiaal PP van buizen en hulpstukken. 

Het materiaal moet de karakteristieken vertonen conform aan de eisen uit tabel 2, die ook 
de uit te voeren proeven weergeeft. 

Tabel 2: Karakteristieken van PP voor buizen en spuitgiethulpstukken   

Karakteristieken Eisen Parameters Proefmethode 

Resistentie aan 
interne druk 140 h 
(a) 

Geen breuk gedurende 
proefperiode 

Uiteinde 
Temperatuur van de proef 
Oriëntatie 
Aantal proefstukken 
Wandspanning 
Periode van conditionering 
 
Aard proef 
Duur van de proef 

 
80°C 
vrij 
3 
4,2 Mpa 
conform aan 
NBN EN 921 
water water 
140 h. 

NBN EN 921 

Resistentie aan 
interne druk 1.000 
h (a) 

Geen breuk gedurende 
proefperiode 

Uiteinde 
Temperatuur van de proef 
Oriëntatie 
Aantal proefstukken 
Wandspanning 
Periode van conditionering 
 
Aard proef 
Duur van de proef 

 
95°C 
vrij 
3 
2,5 Mpa 
Conform aan 
NBN EN 921 
Water water 
1.000 h 

NBN EN 921 

Punt van 
vloeibaarheid bij 
warmte 

≤ 1,5 g/10 min . Temperatuur 
Belasting 

230°C. 
2,16 kg 

NBN EN ISO 
1133 :1999 
Conditie M 

Thermische 
stabiliteit OIT (b) 

≥ 8 min Temperatuur 200 °C NBN EN 728 

(a) Voor de extrusie compound, dient deze proef gerealiseerd te worden dmv een geëxtrudeerde buis. 
Voor de spuitgiet compound, dient deze proef gerealiseerd te worden dmv een geëxtrudeerde of 
spuitgietgevormde buis. 
Als hetzelfde compound voor de twee toepassingen wordt gebruikt, wordt de proef gerealiseerd dmv een 
geëxtrudeerde buis. 

 

(b) Maximum verschil van  20%  van OIT voor en na extrusie. 

 
 
 
 
2.1.3 Toepassen van reeds gebruikt materiaal 

Het PP materiaal mag « reprocessable material » afkomstig van eigen interne productie en 
met dezelfde samenstelling bevatten. 

Voor de buizen is het percentage gelimiteerd tot 10 % van het totaal gewicht en het moet 
zowel voor de binnenwand als voor de buitenwand homogeen gemengd zijn in de massa. 
Voor de hulpstukken is het percentage van de matrijs eigen aanspuitstukken niet 
gelimiteerd. 
Het gebruik van « reprocessable material » voor hulpstukken voortvloeiend uit de 
productie is beperkt tot 10%. 

 Het gebruik van « external reprocessable material » is niet toegelaten. 
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2.2 Algemene eisen voor buizen en hulpstukken 

 
2.2.1 Aspect 

Aangezien de producten onderzocht worden met het blote oog, zijn volgende eisen van 
kracht : 

a) de inwendige en uitwendige oppervlakte van buizen en hulpstukken moeten glad zijn, 
schoon en vrij van groeven, blaasvorming, zichtbare onzuiverheden of poriën en alle 
andere onvolmaaktheden van de oppervlakte die verhinderen aan de huidige norm te 
voldoen. 

b) De uiteinden van buizen en hulpstukken dienen precies gesneden te worden en 
loodrecht op hun as, op de binnenzijde van de zone van afsnijding aanbevolen door de 
fabrikant, of volgens de geometrie van het profiel gespecificeerd door de fabrikant; 

 
2.2.2 Kleur 

De buizen en hulpstukken moeten in elke individuele laag homogeen gekleurd zijn. In 
overeenstemming met het gescheiden rioleringstelsel en de gescheiden huisaansluiting 
gebruikt men voor de buitenste laag: 
- De roodbruine kleur (bij benadering RAL8023) met duurzame opdruk toegepast voor 

vuilwater-afvoer  
- De grijze kleur (bij benadering RAL7037) met duurzame opdruk toegepast voor 

gemengd riool en voor regenwater dat mogelijk vervuild kan zijn. 
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2.3 Geometrische karakteristieken 

 
2.3.1 Algemeen 

 

2.3.1.1 Metingen 

Alle afmetingen dienen gemeten te worden conform aan NBN EN ISO 3126. 
 

2.3.2 Afmetingen 

 

2.3.2.1 Benaming 

De afmetingen van buizen en hulpstukken zijn vastgesteld in functie van hun inwendige 
diameter (serie DN/ID). 
 
 

Lengte van de buizen 
 
De nuttige lengte van een buis, l, mag niet minder zijn  dan die gespecificeerd door de 
fabrikant, als ze opgemeten is zoals aangeduid op figuur 2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Voorbeeld type van verbinding met elastomere dichtingring.  

 

2.3.2.2 Buitendiameter van buizen serie OD en serie ID  

De toegestane diameters voor serie DN/OD zijn DN160, 200, 250, 315, 400, 500, 630. 
De toegestane diameters voor serie DN/ID zijn DN150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, 
600. 
 
 
 
 
 
 
 
 

e

2 
d i 
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2.3.2.3 Nominale diameters 

Tabel 3 

DN/OD DN/ID e4 min. Amin 

 150 3,0 43 

160  3,0 43 

200  3,0 54 

 200 3,0 54 

 225 3,0 55 

250  3,1 59 

 250 3,1 59 

 300 3,2 64 

315  3,2 64 

400  4,0 64 

 400 4,0 64 

500  4,0 85 

 500 4,0 85 

 600 5,0 96 

630  5,0 96 

Voor e4 en A zie fig. 2. 
 
De dikte e4 min komt overeen met NBN T42-003 met een minimum dikte van 3,0 mm. 
De afmetingen di min en di max zijn verplicht te specificeren door de fabrikant.  
 

2.3.2.4 Moffen  voor buizen en hulpstukken 

2.3.2.4.1 De verkozen nominale afmetingen en de gemiddelde minimum inwendige diameters 
voor series DN/OD en DN/ID zijn gespecificeerd in tabel 3. Voor andere nominale 
afmetingen, zie 2.3.2.4.3 

 
2.3.2.4.2 Voor aansluiting op andere systemen van afwatering, moeten de afmetingen van buizen 

en hulpstukken conform zijn aan NBN EN 1401-1, NBN EN 1852-1, NBN EN 1519 (≤ 

∅ 315 mm) of NBN T42-112 (>∅ 315 mm): 

dem,min ≥ 0,994 x de 

dem,max ≤ 1,003 x de 

 
of de is gelijk aan de nominale afmeting van een buis DN/OD, of van de buiten-
diameter zoals gespecificeerd door de fabrikant van een buis DN/ID. 
 
De resultaten moeten op 0,1 mm naar boven afgerond worden. 
 
 

2.3.2.4.3 De nominale afmetingen andere dan uit tabel 3, groter dan DN/ID 150 en DN/OD 160 
en kleiner dan DN/OD et DN/ID 630, zijn toegestaan. Ze moeten gekozen worden uit 
de reeks Renard R40. 



Commissie : Thermoplastische buizen en hun toebehoren BIN-Document  : N355-NL 
10/02/2005  Blz 11/23 

 

2.3.2.5 Afmetingen van spie-einde en moffen 
 
 Verbinding met elastomere dichtingring : 

Voor buizen, de eis relatief aan de afmeting van het spie-einde en de mof, Amin, 
gespecificeerd in tabel 3, is van toepassing. 
Tabel 3 is ook van toepassing voor de wanddikte e4 min, met e2 min= e4 min x 0,85 
(zie fig. 2). 
 
Nota : De waarden dienen berekend te worden op twee decimalen en afgerond op 0,1 
mm naar boven. 

 
Bij verbinding met elastomere dichtingring aan de  mof, moet de fabrikant de plaats 
specificeren waar de dichtingring, als er meer dan een mogelijkheid is, moet komen. 

 
2.3.2.6 Wanddikte 
 

2.3.2.6.1 Moffen van buizen en hulpstukken 

De wanddikte e4 van buizen en moffen (zie Figuur 1 en 2) moet conform zijn aan tabel 
3. 
 

2.3.2.6.2 Gevormde hulpstukken 

De wanddikte van gevormde hulpstukken moet conform zijn aan de eisen van de 
corresponderende buis.  
 

2.3.2.6.3 Spuitgiethulpstukken 

De wanddikte van spuitgiethulpstukken moet conform zijn aan de eisen van de 
corresponderende buis.  
 
 

2.3.3 Types hulpstukken 

De hulpstukken zijn gefabriceerd of door spuitgietprocédé, of aan de buizen aangemoft in 
de werkplaats . 
 

2.3.3.1 Algemeen 
 

De huidige PTV is van toepassing op de volgende hulpstukken.  Andere types 
hulpstukken inclusief alle spie-einden en moffen zijn toegestaan. 
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a) Bochten (zie Figuur 3 en Figuur 4) 
 

NOTA 1:  Verkozen nominale hoeken, α, zijn 15°, 22,5°, 30°, 45° en tussen 87,5° et 90°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Voorbeeld van bocht met een kleine straal in bocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Voorbeeld van bocht met een grote straal in bocht 

 

b) Reductie-stuk (zie Figuur 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Voorbeeld van reductie 
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c) Y-stukken en reductie Y-stukken (zie figuur 6) 
 

NOTA 2: De verkozen nominale hoeken, α, zijn 45° en tussen 87,5° en 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Voorbeelden van Y-stukken 

 

 

2.3.3.2. Ontwerplengte van hulpstukken 
 

De ontwerplengte (lengte Z) van hulpstukken (zie Figuur 3 tot 6) moet meegedeeld 
worden door de fabrikant. 
 

 
2.4 Toepassingsgebied 

 
Voor de ingegraven toepassingen binnen en buiten, is enkel de toepassingscode UD van de 
nominale stijfheidklasse SN8 en SN16 toegestaan. 
 
 

2.5 Afmetingen van spie-einden met dichtingring. Volgens punt 2.3.2.6 en tabel 3 van serie 
OD en serie ID 

 
 
2.6 Verbindingsystemen. Zie figuur  2. 
 

 

De verbindingen zijn verplicht met dichtingringen. Lasverbinding is niet toegelaten. 
 
2.7   Dichtingring 

 
2.7.1 De dichtingring mag geen afbreuk doen aan de eigenschappen van de buizen en 

hulpstukken en mag geen zwakheden bij de verbindingen vertonen volgens de proeven 
gespecificeerd in tabel 10. 

2.7.2 Afhankelijk van het geval, moeten de dichtingringen conform zijn aan NBN EN 681-1 
of aan NBN EN 681-2. 
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2.7.3 De thermoplastische elastomere afdichtingen (TPE) moeten bovendien conform zijn 
aan de langeduur eisen gespecificeerd in tabel 10. 

 
 
3. Fysische eigenschappen     

 
3.1 Fysische eigenschappen van buizen volgens tabel 5 

 

Tabel 5: Fysische eigenschappen van buizen 

Karakteristieken Eisen Parameters  Proefmethode 

Warmte-
bestendigheid 
Ovenproef 

De buis mag geen 
enkel barstje, 
zwelling of 
“loskomen” vertonen 

Proef-temperatuur 
Tijd van 
onderdompeling: 

e4 ≤8mm 
e4>8 mm 
 

(150±2)°C 
 
 
30 min. 
60 min. 

ISO 12091 

 

 
3.2 Fysische karakteristieken van hulpstukken volgens tabel 6 
 

Tabel 6: Fysische karakteristieken van spuitgietcomponenten 

Karakteristieken Eisen Parameters Proef methode 
Effect van warmte (a) (b) Proef-temperatuur 

 
Tijd in de oven 

(150±2)°C 
 
Conform aan NBN 
EN 763 :1994 (c) 

Methode A van NBN 
EN 763 :1994 lucht 
 

(a) Alleen van toepassing voor spuitgiet hulpstukken en geprefabriceerde 
hulpstukken. 

(b) De diepte van de scheuren van de vloeilijn en beschadigingen en blazen rond het 
aanspuitpunt mogen niet dieper zijn dan 20% van de oorspronkelijke wanddikte.  

(c) Voor de wanddikte  e4. 
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4. Mechanische karakteristieken 

 
4.1 Mechanische karakteristieken van de buizen volgens tabel  7 

 
De buizen zijn geklasseerd in een van de nominale, ringstijfheidklasse SN8 of SN16. 

Tabel 7: Mechanische karakteristieken van de buizen 

Parameters Karakteristieken Eisen 

Karakteristieken Waarde 
Proefmethode 

Ringstijfheid SN8 en SN16 Moet conform zijn aan NBN EN ISO 9969 NBN EN ISO 9969 

Resistentie aan 
interne druk 140 h (a) 

Geen breuk 
gedurende de 
proefperiode 

Uiteinde 
Temperatuur van proef 
Oriëntatie 
Aantal reageerbuisjes 
Wandspanning 
Periode van 
conditionering 
 
Type proef 
Duur van de proef 

 
80°C 
vrij 
3 
4,2 Mpa 
Conform aan NBN EN 
921 
Water water 
140 h. 

NBN EN 921 

Resistentie aan 
interne druk 1.000 h 
(a) 

Geen breuk 
gedurende  de 
proefperiode 

Uiteinde 
Temperatuur  van proef 
Oriëntatie 
Aantal reageerbuisjes 
Wandspanning 
Periode van 
conditionering 
 
Type proef 
Duur van de proef 

 
95°C 
vrij 
3 
2,5 Mpa 
Conform aan NBN EN 
921 
Water water 
1.000 h 

NBN EN 921 

Thermische stabiliteit 
OIT (b) 

≥ 8 min Temperatuur 200 °C NBN EN 728 

Slagproef TIR ≤10% Temperatuur van proef 
 
conditionering 
Type valgewicht 
Massa valgewicht 
(c) : 

110<dem min ≤125 

125<dem min ≤160 

160<dem min ≤200 

200<dem min ≤250 

250<dem min ≤315 
315>dem min 
Hoogte van val van 
valgewicht (c): 

dem min ≤ 110 
dem min > 110 

(0±1)°C 
 
water of lucht 
d90 
 
 
1,0 kg 
1,25 kg 
1,6 kg 
2,0 kg 
2,5 kg 
3,2 kg 
 
 
1.600 mm 
2.000 mm 
 

NBN EN 744 

Ringflexibiliteit (d)  Vervorming 
Lengte van het proefstuk 
 
Positie van het proefstuk 

30% van dem 
Moet tenminste  5 
verstevigingribben 
bevatten 
Test uit te voeren bij 0°, 
45° en 90° tov van de 
bovenplaat 

NBN EN 1466 
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Kruip  PP : ≤4 met een 
extrapolatie op 2 
jaar 

Moet conform zijn aan  NBN EN ISO 9967 NBN EN ISO 9967 

(a)   Voor de extrusie compound, dient deze proef gerealiseerd te worden dmv een geëxtrudeerde buis. 
Voor de spuitgiet compound, dient deze proef gerealiseerd te worden dmv een geëxtrudeerde of 
spuitgietgevormde buis. 
Als hetzelfde compound voor de twee toepassingen is gebruikt, wordt de proef gerealiseerd dmv een 
geëxtrudeerde buis. 

(b)  Maximum verschil van  20% van OIT voor en na extrusie. 
(c) Heeft betrekking op de gespecificeerde dem min. 
(d) Tijdens een proef uitgevoerd volgens NBN EN 1466 gebruik makend van de aangeduide parameters en met 

visuele controle zonder vergroting, dient aan volgende eisen voldaan te zijn: 
1) Er mag geen enkele vermindering van kracht zijn; 
2) Er mag geen enkele scheur op geen enkel punt van de gestructureerde wand zijn. 

                      3) Na de proef, mag er geen enkel ander type van breuk op het proefstuk te vinden zijn.  

 
 

4.2 Bijkomende eisen 
 

Buizen die gebruikt worden in een gebied waar de installatie gewoonlijk gebeurt in 
temperaturen beneden -10°C moeten conform zijn aan de eisen van de slagproef 
(trapmethode), zoals in tabel 8. 
 
Deze buizen moeten gemarkeerd worden met een symbool “ijskristal”(zie markering) 

Tabel 8: Proef slagweerstand koude omstandigheden voor de buizen 

Karakteristieken Eisen Parameters Proefmethode 
Proef slagweerstand 
 
 
Trapmethode 

H50 ≥ 1.000 mm 
 
 
Geen enkele breuk 
onder 500 mm 

Temperatuur van 
proef en van 
conditionering  
Type valgewicht 
 
Massa valgewicht: (a) 

dem min≤ 110 

110<dem min ≤125 

125<dem min ≤160 

160<dem min ≤200 

200<dem min ≤225 
225< dem min 
 

0°C 
 
 
d 90 
 
 
4,0 kg 
5,0 kg 
8,0 kg 
10,0 kg 
10,0 kg 
12,5 kg 

NBN EN 1411 

(a) Heeft betrekking op de gespecificeerde dem min. 

 

 

4.3 Mechanische eigenschappen van hulpstukken volgens tabel 9 
 

- De hulpstukken moeten gegroepeerd zijn in een van de nominale ringstijfheidklasses 
SN8 of SN16. 

Tabel 9: Mechanische karakteristieken van hulpstukken 

Karakteristieken Eisen Parameters Proef methode 

Ringstijfheid (a) SN8 of SN16 Moet conform zijn aan ISO 13967 ISO 13967 

Proef slagweerstand  Geen barsten in de 
wanddikte 

Temperatuur van 
proef 
 
Hoogte val voor: 

de ≤ 125 
de > 125 
Positie slag 

0°C. 
 
 
 
1000 mm 
500 mm 
ingang spie-einde 

NBN EN 12061 

Mechanische Geen enkel teken van Of NBNEN 12256 
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Duur proef 
Minimum moment 
voor : 

de ≤ 250 
 
de > 250 

15 min 
 
 

kNmxDN 610][15,0 −
 

 

kNmDN ][01,0  

Of 

weerstand of 
flexibiliteit (b) 

scheuren, barsten 
splitsing en /of 
lekkage 

Minimum 
verplaatsing 

170 mm 

 

(a) Als een hulpstuk, conform aan de huidige PTV, dezelfde constructie heeft als de wand van de 
corresponderende buis, de stijfheid van het hulpstuk, door zijn geometrie gelijk is of meer dan die van de 
buis, kunnen deze hulpstukken gegroepeerd worden in dezelfde stijfheidklasse van de buis,  zonder proef. 

(b) Enkel voor gevormde hulpstukken geproduceerd uit verschillende stukken. 
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5. Gebruiksgeschiktheid 

Aangezien ze getest zijn conform aan de proefmethode gespecificeerd in tabel 9, gebruik 
makend van de aangeduide parameters, moeten de verbindingen en het systeem de 
eigenschappen hebben conform aan de eisen uit tabel 10. 

Tabel 10: Prestatie karakteristieken 

Karakteristieken Eisen Parameters Proef methode 

 Temperatuur 

Vervorming van mof 

Vervorming van spie-
einde 

(23 ± 2)°C 

10% 

5% 

 

Geen lekkage Waterdruk 0,05 bar 

Geen lekkage Waterdruk 0,5 bar 

Dichtheid van de verbinding 
met elastomere dichtingring 

≤ -0,27 bar Luchtdruk -0,3 bar 

NBN EN1277:2002 

Conditie B 

 Temperatuur 

Vervorming verbinding 
voor : 

de ≤ 315 

315 < de ≤ 630 

630 < de 

(23 ± 2)°C 

 

2° 

1,5° 

1° 

Geen lekkage Waterdruk 0,05 bar 

Geen lekkage Waterdruk 0,5 bar 

Dichtheid van de verbinding 
met elastomere dichtingring 

≤ -0,27 bar Luchtdruk -0,3 bar 

NBN EN1277:2002 

Conditie C 

Voor dim ≤160 mm : moet conform 
zijn aan methode A van NBN EN 
1437 : 1996 

Methode A van NBN 
EN 1437: 1996, lucht 
en koud water 

Weerstand tegen 
gecombineerde 
temperatuurcycli en externe 
belasting (b) 

(a) 

Voor dim >160 mm : moet conform 
zijn aan methode B van NBN EN 
1437 : 1996 

Methode B van NBN 
EN 1437: 1996, warm 
water 

Cyclische proef bij verhoogde 
temperatuur (c) 

Geen lekkage Moet conform zijn aan NBN EN1055 
: 1996 

NBN EN 1055:1996 
en montage b, Figuur 
2 van NBN EN 
1055:1996 

Lange duurproeven voor TPE 
dichtingen  

Druk op de 
verbinding: 

-na 90 dagen: 

≥1,3 bar 

-Deductie op 100 

jaar : ≥0,6bar 

Temperatuur van proef (23 ± 2)°C NBN EN 1989 

Waterdichtheid (d) Geen lekkage Waterdruk  

Duur 

0,5 bar 

1 min 

EN 1053 

Trekproef voor lasverbindingen  Geen breuk in de 
verbinding 

Minimum trekkracht  Moet 
conform 
zijn aan 
tabel 21 

EN 1979 (e) 



Commissie : Thermoplastische buizen en hun toebehoren BIN-Document  : N355-NL 
10/02/2005  Blz 19/23 

(a) volgende eisen zijn van toepassing : 

- verticale vervorming : ≤ 9%. 

- Afwijking van regelmaat van de oppervlakte in bodem: ≤3mm. 

- Radius van bodem: ≥ 80% van oorspronkelijke waarde. 

- Dichtheid  0,35 bar/ 15 min : Geen lekkage toegelaten 

(b) Vereiste proef enkel voor materiaal conform aan de huidige PTV met DN/OD≤ 335 en DN/ID≤ 300 en gemarkeerd UD. 

(c) Vereiste proef enkel voor materiaal conform aan de huidige PTV met DN/OD≤ 200 en DN/ID≤ 180 en gemarkeerd UD. 

(d) Enkel voor geprefabriceerde hulpstukken geproduceerd uit verschillende stukken. Het deel  waarin de dichtingsring zich bevind 
wordt niet beschouwd als een stuk. 

(e) Deze proef is van toepassing op alle producties van buizen en hulpstukken met lasverbinding. De lengte van het proefstuk moet 
de verbinding bevatten evenals de lengte, van ieder einde, voldoende om een juiste greep in trektestmachine  te verzekeren.  
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6. Markering 

 
6.1 Algemeen 

 
6.1.1 Presentatie 

 
De markering moet gedrukt of gegraveerd worden direct op het materiaal, zodanig dat na 
opslag, behandeling of installatie de tekst leesbaar blijft. 
 
De markering moet blijvend zijn bij gebruik. 
 
NOTA De fabrikant is niet verantwoordelijk als de markering onleesbaar wordt dmv handelingen zoals het 
beschilderen, afkrabben, de bekleding van componenten of het gebruik van detergenten enz…, uitgezonderd 
als zij aanvaard of gespecificeerd werden door de fabrikant. 

 
 

6.1.2 Procedure van markering 

 
De markering mag geen barstjes of ander zichtbare beschadigingen veroorzaken die de 
conformiteit aan de huidige norm beletten. 
 

6.1.3 Afmeting 

 
De afmeting van de markering moet zodanig zijn dat ze leesbaar is met het blote oog. 
 

6.2 Minimum vereiste markering 
 
6.2.1 Buizen 

 
Iedere buis moet tenminste 1 keer op intervallen van max. 1 m gemarkeerd worden. 
 
De minimum vereiste markering van buizen moet conform zijn aan tabel 11. 

Tabel 11: Minimum markering vereist voor buizen 

Aspect Markering of symbolen 

Nummer van PTV : 
Serie van buis met nominale afmeting/minimum 
inwendige diameter gegarandeerd (a) voor : 
DN/OD met verwisselbaarheid (b) 
DN/OD zonder verwisselbaarheid (b) 
DN/ID 
Naam van de fabrikant en/of commercieel merk 
Stijfheidklasse 
Materiaal 
Code van toepassingsgebied 
Informatie van de fabrikant 
Prestaties in koud klimaat (d) 

1003 
 
 
DN200/178 
CD200/178 
ID180/178 
XXX 
Voorbeeld SN8 
PP-C of PP-R 
U of UD volgens wat van toepassing is 
(c) 
* (ijskristal) 

 
(a) De markering van de gemiddelde minimum binnendiameter is geheel vrijblijvend, maar als ze aangeduid is, dient het als volgt te zijn. 
(b) In dit geval betekent de verwisselbaarheid het gebruik van buizen en/of hulpstukken conform aan NBN EN1401, NBN EN 185 2-1, 

NBN EN1519 (≤315 mm) en NBN T42-112 (>Ø315mm). 
(c )   Dient duidelijk aangeduid te worden of met een code, om volgende punten na te kunnen gaan : 

- De maand en het jaartal van fabricage 
- De plaats van fabricage. 

(d ) Deze markering is enkel van toepassing op buizen die, na de proef, conform zijn aan de eisen  in een koud klimaat zie 4.2. 
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6.2.2 Hulpstukken 

 
De minimum vereiste markering voor hulpstukken moet conform zijn aan tabel 12. 

 

Tabel 12: Minimum vereiste markering voor hulpstukken 

Aspect Markering of  symbolen 

Nummer van PTV : 
Serie van  buis met nominale afmeting/minimum 
inwendige diameter gegarandeerd (a) voor : 
DN/OD met verwisselbaarheid (b) 
DN/OD zonder verwisselbaarheid (b) 
DN/ID 
Naam van fabricant en/of commercieel merk 
Nominale hoek 
Stijfheidklasse 
Materiaal 
Code van toepassingsgebied 
Informatie van de fabricant 

1003 
 
 
DN200/178 
CD200/178 
ID180/178 
XXX 
Voorbeeld 45° 
Voorbeeld SN8 
PP-C of PP-R 
U of UD volgens wat van toepassing is 
(c) 

 
(a) De markering van de gemiddelde minimum binnendiameter is geheel vrijblijvend, maar als ze aangeduid is, dient het als volgt te zijn. 
(b) In dit geval betekent de verwisselbaarheid het gebruik van buizen en/of hulpstukken conform aan NBN EN1401, NBN EN 1852 -1, 

NBN EN1519 (≤315 mm) en NBN T42-112 (>Ø315mm). 
(c) Dient duidelijk aangeduid te worden of met een code, om volgende punten na te kunnen gaan : 

- De maan en het jaartal van fabricage 

- De plaats van fabricage 

 
6.2.3 Buizen en hulpstukken gecertificeerd door een derde partij 

 
De buizen en hulpstukken conform aan de huidige norm die gecertificeerd zijn door een 
derde partij moeten gemarkeerd worden met het merk BENOR. 
 

 

7. Hydraulische drukproef voor buizen  

 
Deze drukproeven worden uitgevoerd op buizen, met de bedoeling om een vergelijkbare 
kwaliteit met andere kunststofleidingsystemen, in hetzelfde  toepassingsgebied, te verzekeren. 
 
Eisen :  80°C - 4,2 MPa – 140h. 
    95°C - 2,5 MPa – 1.000h. 
 
Formule voor de berekening van de inwendige druk : 

 

  20 x e4 x σ 
OD p =   

   (OD - e4) 
 

 

 20 x e4 x σ 
ID  p =   

  (ID + e4) 
 

Berekening van de inwendige proefdruk volgens NBN EN 921. 
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In tweevoud opgemaakt, te Brussel, de ………………………………….. 
 
 
BELGISCH INSTITUUT VOOR NORMALISATIE 



Commission : Conduites thermoplastiques et leurs accessoires Document IBN : …./…. 
15/04/2004  Page 23/23 

 

BijlageA  (Informatief) 

 

Karakteristieken van buizen en hulpstukken PP-C en PP-R 

 

 
  

A.1 Chemische weerstand 

 

De kunststof leidingsystemen conform aan de huidige PTV zijn resistent aan corrosie door 
water met een grote reeks van pH-waarden, zoals huishoudelijk afvalwater, regenwater, 
oppervlaktewater en grondwater. Als de leidingsystemen conform aan de huidige PTV 
gebruikt worden voor water met chemische bestanddelen, zoals industrieel afvalwater, 
dient de chemische weerstand en de temperatuur in acht te worden genomen. 
 
Voor informatie betreffende de chemische weerstand van PP vindt men meer informatie in 
l'ISO/TR 10358 en voor rubberen materialen in l'ISO/TR 7620. 

 

A.2 Slijtweerstand 

 

De buizen en hulpstukken conform aan de huidige PTV zijn resistent aan afslijting.  In 
speciale omstandigheden, kan de afschuring bepaalt worden op basis van de proefmethode 
in NBN EN 295-3. 
 

 
A.3 Hydraulische ruwheid 

 

De inwendige oppervlakten van buizen en hulpstukken conform aan de huidige PTV zijn 
glad gezien vanuit hydraulisch opzicht. Het aanbrengen van verbindingen en hulpstukken 
verzekert de goede hydraulische werking. Voor meer informatie betreffende de 
hydraulische capaciteit van buizen en hulpstukken conform aan de huidige PTV, zie 
informatie van de fabrikant. 
 
 

A.4 Diametrale afwijking 

 

In normale installatieomstandigheden, is de gemiddelde voorziene afwijking op de 
inwendige diameters van de buizen minder dan 8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 


