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DYKA - PP Huisaansluitputten 250-315-400mm

De PP huisaansluitputten van DYKA worden gebruikt voor het 

afvoeren van regenwater, sanitair afvalwater en/of fecaal afvalwater. 

Ze laten visuele inspectie toe en vereenvoudigen het onderhoud 

van het buizensysteem.

Karakteristieken en voordelen

• Stevigheid: de PP huisaansluitputten worden vervaardig uit 1 stuk 
door middel van spuitgieten.

• Dichtheid: zowel de huisaansluitput, als de in- en uitgangen, zijn 
voorzien van afdichtingen met een versterkingsring (geen speling 
op de aansluitingen). De dichtheid is conform met de norm 
EN 1610 en getest met water en lucht.

• Vlakke en verzwaarde bodem: de bodem van de huisaansluitput 
is vlak en verzwaard; dit garandeert de stabiliteit van de 
installatie, het gebruiksgemak en een stabiele en compacte 
opslag van de putten.

• Ingewerkte helling: een ingewerkte helling van 3% garandeert 
de doorstroming, zelfreiniging en de goede stroomrichting.

• Pijl: een pijl op de bodem van de huisaansluitput geeft de 
stroomrichting aan (vereenvoudigde installatie en beperkt risico 
op fouten).

• Chemische en mechanische weerstand: hoge chemische 
bestendigheid door grondstof polypropyleen. Geen invloed van 
agressieve componenten in het afvalwater en hoge weerstand bij 
verdichting.

• Gewicht: het lichte gewicht vergemakkelijkt de installatie, 
verhoogt het rendement en vermindert het risico op 
ongevallen.

• Kleuren: ideaal voor gescheiden stelsels door 
kleuronderscheid: grijs voor RWA en roodbruin voor 
DWA, verkrijgbaar in de diameters Ø250-315-400mm, 
aansluitingen mogelijk voor Ø125-160-200mm.

• Normering: conform de Europese norm NBN EN 13598-1.
Met BENOR keurmerk.

Montage instructies

Creëer een stabiele basis (mager beton, gestabiliseerd zand of 
compact aanvulmateriaal) van 15 à 20 cm.

Plaats de huisaansluitput op de basis en zorg ervoor dat de put 
waterpas staat.

Bevestig (gebruik makend van DYKA-glijmiddel) de buizen en plaats 
de huisaansluitput, rekening houdend met de ingebouwde helling 
en de stroomrichting van het water.

Ophogen van de huisaansluitput: Men dient het ophoogstuk op de 
juiste lengte af te korten, de dichting van de PP-put te voorzien van 
DYKA-glijmiddel en het ophoogstuk te monteren. De ophoogstukken 
kunnen uit PVC of PP bestaan, met een minimumdiameter die 
overeenkomt met de diameter van de huisaansluitput (Ø250-315-
400mm) en met een SN2. De kleurkeuze van het ophoogstuk dient 
overeen te komen met de kleur van de huisaansluitput (grijs voor 
RWA, roodbruin voor DWA). 

De verdichting dient in lagen te gebeuren en per laag rond de ganse 
put. Iedere laag dient goed aangedrukt te worden, dit om eventuele 
verzakkingen te voorkomen.

In geval van plaatsing in een verkeersbelastbare zone is het 
aangeraden een betonrand te plaatsen.

Wij adviseren een specifi ek en regelmatig onderhoud om de 
duurzaamheid van het systeem te garanderen.

Voor meer informatie over de DYKA PP huisaansluitputten kan 
u contact opnemen met onze interne  verkoopdienst en/of onze 
studiedienst.
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