
DYKA PVC
Muurdoorvoermof
Lengte = 300mm

Onderdelen

PVC bezande, overmaatse beschermbuis met ingelijmde manchet-

mof en aangelijmde plakplaat

Toepassing

Voor het inbrengen van leidingen in kelders en ruimten beneden 

het maaiveld gelegen.

Door de aanwezigheid van grondwater en de bijhorende waterdruk 

is er kans op insijpeling van water in de constructie. 

Voordelen

• Volledige waterdichtheid

• Eenvoudige installatie door rubbermanchetverbinding

• Gegarandeerde waterdichtheid door concept

• Goede aanhechting van het beton door bezanding

• Stabiele montage mogelijk door fixatie van de plakplaat

• Waterdichtheid door aangelijmde plakplaat

• Eenvoudig inbrengen van leiding door afwezigheid stootrand

Productomschrijving - Ø Lengte(mm) Plakplaat H (mm x mm) Artikelnummer       

50 300 ? x ? 20023266

75 300 ? x ? 20023267

110 300 200 x 200 20023268

125 300 250 x 250 20023269

160 300 330 x 330 20023270

200 300 330 x 330 20023271

250 300 330 x 330 20023272

315 300 500 x 500 20023273

400 300 600 x 600 20023274

Maatvoering

Assortiment

PVC - Riolering



Bestektekst

Zie: www.dyka.com

Toepassingsgebied

Bij het inbrengen van leidingen in kelders en ruimten beneden het 
maaiveld gelegen, is waterdichtheid van de aansluiting een absolute 
must.

Door de aanwezigheid van grondwater en de bijhorende waterdruk 
is er kans op insijpeling van water in de constructie. Dit verschijnsel 
kan optreden rond geboorde leidingopeningen die niet waterdicht 
afgewerkt worden. Doorboren van gewapend beton, het aanbrengen 
van de leidingen en de waterdichtheid garanderen, is immers niet 
eenvoudig, het extra werk niet eens meegerekend.

Om voornoemde problemen te voorkomen heeft DYKA een 
gamma PVC muurdoorvoeren in haar assortiment. Deze moffen zijn 
beschikbaar voor doorvoeren van de standaardrioleringsdiameters 
Ø50 t/m Ø400mm. Ze worden vooraf in de bekisting aangebracht.
De standaardlengte bedraagt 300mm. De moffen hebben geen 
stootrand, zodat een buis met variabele lengte door de mof kan 
geschoven worden.

Afwijkende lengtes zijn op aanvraag mogelijk (inkorten kan middels 
verzaging, overlengtes middels speciale productie). 

Voor meer informatie over de muurdoorvoermof verwijzen wij u 
naar onze afdeling studiedienst.
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Alle DYKA producten worden door de fabrikant aan een permanente controle onderworpen conform de geldende pro-

ductnormen en de voorschriften van ISO 9001:2000. DYKA kunststofleidingproducten bieden u de KURIO RECYCLING 

terugnamegarantie.

DYKA,  member of Tessenderlo Group

DYKA PLASTICS nv, Stuifzandstraat 47, Nolimpark 4004, B3900 Overpelt, België

Tel.: +32(0)11-800420, Fax: +32(0)11-644246, E-mail; dyka.be@dyka.com, Internet: www.dyka.com

PVC - Riolering

Installatievoorschrift

De muurdoorvoermof plaatsen vooraleer de bekisting te monteren.
Eventueel kan de muurdoorvoermof, afhankelijk van de afmetingen 
van de betonnen wand, ingekort worden (afzagen) of er kan voor 
een langere uitvoering van de uitvoermof geopteerd worden.

De muurdoorvoermof kan aan de wapening worden bevestigd door 
het boren van enkele gaatjes in de plakplaat. Hierdoor kan dan 
wapeningsdraad worden gestoken en vastgedraaid worden aan de 
wapening zelf. Hierdoor blijft de muurdoorvoermof op zijn positie 
bij het storten van het beton en het verdichten met een trilnaald. Dit 
verdichten moet goed gebeuren rond de muurdoorvoermof, doch 
er moet vermeden worden dat de de trilnaald de muurdoorvoermof 
rechtstreeks raakt. De muurdoorvoermof is reeds bezand om een 
goede aanhechting van het beton aan de mof te bekomen.

Na het storten van de betonmuur de bekisting wegnemen en de 
uiteinden van de muurdoorvoermof reinigen (betonresten,...).

Bij het inbrengen van kunststofrioolbuis dient de rand van de buis 
schuin aangeschuurd te worden en de manchet met een glijmiddel 
ingestreken. Dit om beschadiging van de manchetmof bij het de 
montage van de buis te voorkomen. Het inbrengen van de buis 
gebeurt van buiten de constructie naar de binnenzijde toe.

Eventueel kan de ringvormige opening tussen de muurdoorvoerof 
en de ingebrachte buis afgedicht worden met een waterdicht 
opvulmiddel.


