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1 INTRODUCTIE 

Dit document is opgemaakt door de adviesraad van COPRO voor kunststof bekledingselementen 
voor rioleringselementen. 

Het doel van dit document is om de functionele eisen en testmethodes vast te leggen voor 
geprefabriceerde kunststof bekledingselementen voor toegangs- en verbindingsputten in combinatie 
met de toegangs- of verbindingsput. De geprefabriceerde bekleding kan gebruikt worden om sommige 
eigenschappen van de toegangs- of verbindingsput te verbeteren. Ze kunnen toegepast worden op 
alle delen van de toegangs- of verbindingsput (basiselement, schachtelement, dekplaat, kegelstuk, 
reductieplaat, pasring). 

Het is mogelijk dat er in combinatie met de kunststof bekleding kunststof verbindingsmoffen worden 
gebruikt. De voorschriften voor deze verbindingsmoffen in combinatie met de toegangs- of 
verbindingsput zijn ook in deze PTV opgenomen. 

Niet alleen de eisen voor de kunststof bekleding in combinatie met de toegangs- of verbindingsput 
zijn belangrijk. Ook de eisen voor de kunststof bekleding of verbindingsmof zelf moeten geschikt zijn 
voor het beoogde gebruik. Hiertoe beschrijft PTV 8450-1 de eisen en testmethodes voor de kunststof 
bekledingselementen en verbindingsmoffen. 

Deze PTV beschrijft niet de eisen voor het basismateriaal voor de toegangs- of verbindingsput. Deze 
materialen worden beschreven in andere normatieve documenten. 

 

2 SCOPE 

Dit document bevat de functionele eisen waaraan een geprefabriceerde kunststof bekleding en 
verbindingsmof (indien van toepassing) voor toegangs- en verbindingsputten moeten voldoen in 
combinatie met de toegangs- of verbindingsput. De geprefabriceerde kunststof bekleding en 
verbindingsmof (indien van toepassing) kunnen enkel gebruikt worden in combinatie met nieuwe 
toegangs- of verbindingsputten en niet voor de renovatie van bestaande toegangs- of 
verbindingsputten. Ze kunnen toegepast worden op alle elementen van de toegangs- of 
verbindingsput (basiselement, schachtelement, dekplaat, kegelstuk, reductieplaat, pasring). 

 

3 REFERENTIES 

Deze PTV bevat gedateerde en ongedateerde referenties. Voor gedateerde referenties is enkel de 
geciteerde editie van toepassing. Voor ongedateerde referenties is de laatste editie van het 
gerefereerde document van toepassing, inclusief eventuele amendementen. 

 PTV 8450-1 Geprefabriceerde kunststof bekledingselementen voor toegangs- en verbindingsputten : 
producteigenschappen 
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4 EISEN VOOR DE BEKLEDINGSELEMENTEN EN DE VERBINDINGSMOFFEN 

 
De kunststof bekledingselementen en de verbindingsmoffen moeten voldoen aan alle toepasselijke 
eisen van PTV 8450-1. 
 

5 FUNCTIONELE EISEN IN COMBINATIE MET HET RIOLERINGSELEMENT 

 
De fabrikant van de bekledingselementen en de verbindingsmoffen zal een instructie opstellen hoe 
een goede verbinding wordt gecreëerd tussen de bekledingselementen, de verbindingsmoffen en de 
rioleringselementen. 
 

5.1 Waterdichtheid 

De eisen voor de waterdichtheid van de bekledingselementen en de verbindingsmoffen in combinatie 
met het rioleringselement zijn dezelfde als de eisen voor het rioleringselement op zich en zal getest 
worden volgens de voorschriften van het rioleringselement. 
 

5.2 Uittrekweerstand van de bekleding 

De uittrekweerstand zal getest worden volgens bijlage A. 
De uittrekweerstand moet ≥ 0.4 MPa zijn en zal getest worden op de minimum leverouderdom van 
het rioleringselement en 1 jaar nadat de bekleding is ingebouwd in het rioleringselement. 
De bekledingen dienen zo geconstrueerd te worden zodat ze deze uittrekweerstand kunnen 
weerstaan. Indien nodig kunnen de bekledingen uitgerust worden met hulpmiddelen om deze 
weerstand te bewerkstelligen (bruggen, spiralen, begrinding, …). 
 

5.3 Maximum hoogte van de chemische bestendigheid 

Indien de bekleding gebruikt wordt om het basismateriaal van de riolering te beschermen tegen 
agressieve bestanddelen, dan moet de fabrikant de maximum hoogte declareren tot waar het 
rioleringselement is beschermd. 
In dit geval dienen alle mogelijks blootgestelde delen van het rioleringselement onder deze hoogte, 
inclusief de delen (mof / spie) die zorgen voor de verbinding van 2 rioleringselementen, beschermd te 
worden door de kunststof bekleding of een dichting. 
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BIJLAGE A: UITTREKWEERSTAND VAN DE BEKLEDING 

 

A.1 Proefcondities 

De proef dient uitgevoerd te worden op het afgewerkte product in combinatie met het 
rioleringselement. 
Het rioleringselement (met de bekleding) dient bewaard te worden in dezelfde omstandigheden alsof 
het rioleringselement zou geproduceerd zijn zonder de bekleding. 
 

A.2 Proefmethode 

Volgende methode dient gevolgd te worden: 

 het oppervlak van de bekleding dient gereinigd te worden zodat het vrij is van stof, vet, … 

 indien nodig wordt het oppervlak gedroogd, 

 een metalen blok (bij voorkeur een vierkant van 5 * 5 cm) wordt aan de bekleding verbonden 
met een lijm (of op een andere methode) die de eigenschappen van het bekledingsmateriaal 
niet wijzigt, 

 het teststuk zal geïsoleerd worden van de rest van de bekleding. Hiervoor zal, langs elke zijde 
van het metalen stuk en zo dicht mogelijk bij dit stuk, insnijdingen gemaakt worden in de 
bekleding. De insnijdingen dienen minstens 5 mm diep in het rioleringselement te zijn, 

 de kracht wordt loodrecht op het oppervlak van de bekleding uitgeoefend, 

 de toename van de kracht verloopt lineair en zodanig dat de minimum te behalen kracht (kracht 
bij 0,4 MPa voor een vierkant van 5 cm = 1000 N) bereikt wordt na 2 minuten, 

 de maximum kracht wordt geregistreerd, 

 de plaats van de breuk wordt geregistreerd (tussen het metalen stuk en de lijm, in de lijm, 
tussen de lijm en de bekleding, in de bekleding, tussen de bekleding en het rioleringselement, 
in het rioleringselement). 
 

A.3 Evaluatie van het resultaat 

 Indien de uittrekkracht groter is dan het vereiste minimum wordt de proef als conform 
beschouwd. Waar de breuk heeft plaatsgevonden (lijm, rioleringselement, …) heeft geen 
belang, 

 Indien de uittrekkracht lager is dan het vereiste minimum zijn er 2 mogelijkheden. Afhankelijk 
van waar het breukvlak zich bevindt wordt de proef als geldig of ongeldig gevalideerd. 
 

 De proef wordt als geldig beschouwd (en dus als niet-conform) indien: 
 het breukvlak zich bevindt in de bekleding, 
 of het breukvlak bevindt zich deels in het rioleringselement en deels tussen de 

bekleding en het rioleringselement en het breukvlak bevat minder dan 25 % 
materiaal van het rioleringselement. 

 In alle andere gevallen wordt de proef als ongeldig beschouwd en dient ze dus 
herhaald te worden. 


