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Reparaties en aanpassingen
Beschadigingen van bestaande PVC-binneninstallaties zijn onaangenaam, maar soms realiteit.  Ook kunnen 
er zich achteraf situaties voordoen, waardoor op een bestaande sanitaire installatie, aanpassingen nodig zijn.  
Hiervoor heeft Dyka een aantal hulpstukken en gereedschappen ontwikkeld die u het leven een stukje  
makkelijker kunnen maken.  U vindt hiervan beneden de belangrijkste mogelijkheden.

Overschuifmoffen 
Deze laten door het ontbreken van een centrale stootrand toe, om na het wegzagen van een beschadigd  
leidingdeel, aan weerszijden over de afgezaagde buisdelen een mof te schuiven, die het nieuwe passtuk  
waterdicht aansluiten op de liggende leiding.

Expansiemoffen  
Zijn in principe bedoeld om de uitzetting en krimp van PVC-leidingen onder invloed van de temperatuur, op te 
vangen.  Echter, door het feit dat ze uittrekbaar zijn, kunnen ze  ook worden aangewend om reparaties uit te 
voeren.

Reparatiemoffen en inbouwverlopen   
Soms wordt bij de ruwbouwwerken een buiseind gelijk met de muur of de vloer afgezaagd.  Hierdoor wordt 
het aansluiten van een leiding een tijdrovende klus.  Dyka levert hiervoor inbouwverlopen en reparatiemoffen 
die in de bestaande leiding kunnen gemonteerd worden.

 

Zadelstukken 
Op een liggende leiding een aansluiting maken voor een uitgietbak of wastafel kan een hele klus zijn.  Gelukkig 
ontwikkelde Dyka verlijmbare zadelstukken, die een dergelijke aansluiting een stuk eenvoudiger maken.
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20023035 40

20023036 50

20023037 75

20040877 90
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D

20022420 40

20022421 50

20022422 75

20022417 90

20022423 110

20022424 125

20022425 160
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D x d

20023700 110 x 40

20023701 110 x 50
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20022274 32

20022275 40

20022276 50

20022277 75

20022278 90

20022279 110
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D x d

20022223 110 x 50

20022230 110 x 75

20022231 110 x 90

Reparatiemof Inbouwverloop



Eindstukken met schroefdeksel   
Als je door omstandigheden op zoek moet naar een verstopping  in een leiding, doe je er goed aan om voortaan 
een permanente inspectie- of doorspuitmogelijk te voorzien.  Dyka eindstukken met schroefdeksel kunnen in 
het mofeind van om het even welk hulpstuk gemonteerd worden en maken inspectie voortaan erg makkelijk.

Flexibele rechte koppelingen  
Laten toe om aansluitingen te maken van kunststofleidingen op leidingen in andere materialen met een  
vergelijkbare diameter.

Flexibele verloopkoppelingen    
Laten toe om aansluitingen te maken van kunststofleiding op leidingen in andere materialen met een  
afwijkende diameter.
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D

20022426 32

20022428 40

20022429 50

20022430 75

20023695 80

20022431 90

20023696 100

20022432 110

20022434 125

20022436 160
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20024010 32-40

20024011 42-50

20024012 55-65

20024013 75-89

20024014 100-115

20024015 105-120

20014016 120-137

20024017 137-162

20024018 160-175

20024019 175-200

20024020 187-212

20024021 200-225

20024022 225-250

20024023 290-320

DYKA 

artikelnr.
D x d

20024024 40-50 x 32-40

20024025 53-63 x 34-40

20024026 75-89 x 40-50

20024027 110-125 x 80-95

20024028 130-145 x 110-125

20024029 155-170 x 110-125

20024030 180-200 x 160-180



Handzaag   
Voor het verzagen van nieuwe of bestaande leidingen gebruikt u best aangepast gereedschap.  De Dyka 
PVC-handzaag laat toe om met een minimale inspanning de klus te klaren.

Draadzaag   
De handige draadzaag is uitermate geschikt om leidingdelen door te zagen die werden aangebracht op 
plaatsen die achteraf met een gewone zaag niet of moeilijk bereikbaar zijn.

Opblaasbare buisstop
Soms kan het nodig zijn om een leiding tijdelijk af te dichten om toe te laten een reparatie of aanpassing onder 
optimale omstandigheden uit te voeren.  Deze opblaasbare buisstop laat toe om een buisstop af te dichten, 
zodat de afvoerstroom tijdelijk geen hinder vormt bij de reparatie.

PVC-lijm en reiniger
Voor het maken van een goede verbinding, gebruik je uiteraard Dyka PVC-lijm  in combinatie met Dyka reiniger.  
De reiniger zorgt voor het ontvetten en reinigen van buis en hulpstuk, de PVC-lijm staat borg voor een goede 
verlijming (eigenlijk een koudlasverbinding)

   * inclusief kwastje
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artikelnr.

Type

20020671 Hard Point 9T

 DYKA 

artikelnr.

Inhoud

20020622   * 125ml

20020623   * 250ml

20020624   * 1l

20020625 5l

20020626 10l

20020627 25l

 DYKA 

artikelnr.

Type

20033637 Ø92-Ø145mm

20033638 Ø145-Ø200mm

 DYKA 

artikelnr.

Type

20020672 24”

20020673 72”

 DYKA 

artikelnr.

Inhoud

20020637 250ml

20020636 1l

PVC-lijm PVC- reiniger

   * inclusief kwastje

20020627 25l
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