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TBS SOEST
TBS is net als SVA een onderdeel van de Imber holding.

TBS produceert en levert diverse soorten producten voor de 
GWW en B&I  waaronder Waterbeheersingsproducten zoals:

• spindelschuiven, 

• terugslagkleppen

• en waterniveau regulerende producten.

Deze producten van hoge kwaliteit zijn mee opgenomen in 
de brochure Bouw en Industrie. Gebruikte materialen zijn 
voornamelijk kunststof (High Density Poly Ethylene (HDPE)  
en roestvaststaal (RVS).

Logistiek

Eén van de doelstellingen van SVA en TBS is een optimale service 
aan de klant bieden. Het is hierbij echter wel van belang, dat u 
bij afroep, rekening houdt met het type product dat u bestelt 
(standaard of klantspecifiek). Raadpleeg tevens onze aanvullende 
verkoopsvoorwaarden. 

Kwaliteit

SVA en TBS dragen kwaliteit hoog in het vaandel. Tijdens het 
productieproces worden regelmatig steekproeven genomen om 
de kwaliteit te controleren en deze te borgen. Dit begint met het 
keuren van de grondstoffen en eindigt met de controle van de 
eindproducten. 
 
Verkoopsvoorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van SVA en TBS zijn onze algemene 
en onze aanvullende verkoopsvoorwaarden van toepassing, voor 
zover er niet schriftelijk van afgeweken wordt. Tevens erkent 
de koper of opdrachtgever af te zien van eventuele bestaande 
eigen algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zullen wij u op 
aanvraag kosteloos toezenden. In geval van betwisting, zijn de 
rechtbanken van Tongeren of de rechtbanken van de woonplaats 
van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

SVA 
Als gevestigd producent en leverancier van betonproducten 
voor afwatering, is SVA betrokken bij de meest uiteenlopende 
infrastructuurprojecten in Nederland. Hiervoor leveren wij 
zowel traditionele, kwalitatief hoogstaande (beton)producten als 
innovatieve oplossingen op maat.

Het brede assortiment is inzetbaar voor binnenstedelijke 
toepassingen, alsook wegen- en waterwerken, zee-/
luchthavens, industrie en utiliteitsbouw.

Nederweert

Soest

INTRODUCTIE
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HYDRO System

Toepassing:  
zwembaden en kleedruimtes

Goten zonder hoeklijn

Sleufopzetstukken

Toepassing:  
langs wegen en trottoirs, winkel-  
en wandelstraten, parkeerzones  
voor alle soorten voertuigen.

SPORT System

Toepassing:   
goten voor de sportinfrastructuur zoals sportvelden, 
looppistes en recreatiegebieden.

AFWATERINGS-
GOTEN 
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SELF System

Toepassing:   
voetgangerszones , huisvesting, pleinen, parken en 
tuinen.

Goten zonder hoeklijn

SELF System K

Toepassing:   
voetgangerszones , huisvesting, pleinen, parken en 
tuinen.

Goten met versterkte hoeklijn

MINI System

Toepassing:   
gebieden met een lage inbouwhoogte zoals vloeren en 
garages.

Goten zonder hoeklijn

MINI System K

Toepassing:   
Areas with limited height, such as floors of garages. 

Goten met versterkte hoeklijn
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U Systems

Toepassing:   
voetgangerszones, huisvesting, pleinen, parken en 
tuinen.

UK Systems

Toepassing:   
voetgangerszones, huisvesting, pleinen, parken en 
tuinen.

MULTIV+ System

Toepassing:   
wandel en winkelstraten met verzorgend  
verkeer, parkeer zones voor alle soorten  
voertuigen.

 
Two fastening options: 
Rapidlock® boltless fastening system and screw-
fastened system.

U100 U150KU150 U200K MULTIV+ 150

U300 U300KU250 U250K

MULTIV+ 200U200 U100K MULTIV+ 100

Zonder verval Zonder verval
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F Systems

Toepassing:   
gebieden met zwaar verkeer zoals industrieterreinen, 
industrie magazijnen, luchthavens.

S Systems

Toepassing:   
gebieden met lage inbouwhoogtes zoals vloeren van 
magazijnen, parkeerplaatsen voor zwaar verkeer, 
pleinen boven op een parkeer kelder.

Dynamische 8-punts boutvergrendeling 

F100K F150KS200F

F300KS300F S350F F250K

S250F F200K

SM350F
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GLASVEZEL 
VERSTERKTE 
BETONNEN 
GOTEN 
Systeem MINI 100

Systeem MINI

Systeem MINI sleufgoten

Toebehoren MINI

Rooster type

MINI stadion

MINI – Voertgangersgebied MINI Sleufgoten Voetgangerszone MINI Sleuf – Bronafwatering

DN 110 sparing

• MINI A – Verzinkt sleuvenrooster 
Belastingsklasse  A 15 
Inwendige hoogte 100

• MINI B – Verzinkt maasrooster 
Belastingsklasse  B 125 
Inwendige hoogte 100

• MINI B – Gietijzer 
Belastingsklasse  B 125 
Inwendige hoogte 100

• MINI Sleuf – centrisch (V2A 
Belastingsklasse  C 250 
Inwendig  100

• MINI Sleuf – Excentrisch (V2A) 
Belastingsklasse  C 250 
Inwendig  100

• Zandvanger incl.  
verzinktstalen emmer 
DN 100 Aansluiting 

• Begin/eindplaat

• Stankslot DN 100

1 

AFWATERINGSGOTEN



16 17

Systeem TOP Systeem TOP

Toebehoren TOP

Rooster typeSchroefloze  
snelsluiting

TOP roostergoten

Verwerking TOP maasrooster Verwerking TOP maasrooster

Speciale elementen 
als kruisverbinding

Hoeklijn verzinktstaal

• TOP – Verzinktstaal rooster 
Belastingsklasse A 15 – C 250 
Inwendig 100

• TOP – Verzinktstaal mazenrooster 
Belastingsklasse  C 250 
Inwendig 100

• TOP – Gietijzerrooster 
Belastingsklasse  C 250 
Inwendig 100

• Zandvanger 
Ingestorte pvc mof DN 150 

• Eindplaat 
Open / gesloten

• Stankslot DN 100

• Optie: ingestorte PVC mof in de 
goot

1

AFWATERINGSGOTEN
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Systeem MAXI Systeem MAXI 100 Systeem MAXI 150

Systeem MAXI 200

Systeem MAXI F1 300

Optioneel F1- 
vergrendeling

Schroefloze  
snelsluiting

MAXI 100

MAXI 150

MAXI F1 300

Speciale elementen 
als kruisverbinding

Hoeklijn 5 mm 
gietijzer

• MAXI – Gietijzer rooster 
Belastingsklasse D 400 / F 900 
Openingswijdte 12 mm

• MAXI – Gietijzeren Maasrooster 
Belastingsklasse E 600 
Openingswijdte 30/23 mm

• MAXI – Gietijzer rooster 
Belastingsklasse C 250 
Openingswijdte 14 mm/6 mm

• MAXI – Gietijzer rooster 
Belastingsklasse D 400/F 900 
Openingswijdte 12 mm

• MAXI – Gietijzeren Maasrooster 
Belastingsklasse E 600 
Openingswijdte 30/20 mm

• MAXI – Gietijzer rooster 
Belastingsklasse E600 
Openingswijdte 12 mm 
F1 - Vergrendeling

• MAXI – Gietijzer rooster 
Belastingsklasse F 900 
Openingswijdte 12 mm 
F1 - Vergrendeling

• MAXI – Gietijzeren sleufrooster 
Belastingsklasse D 400 / F 900 
Openingswijdte 12 mm

• MAXI – Gietijzeren Maasrooster 
Belastingsklasse E 600 
Openingswijdte 30/28 mm

• MAXI – Gietijzeren frame 
Belastingsklasse F 900 
Openingswijdte 6 mm

Toebehoren MAXI

• Zandvanger 
MAXI 100 / 150 / 200 
DN 100 / 150 Aansluiting 

• Zandvanger 
MAXI F1 300 
DN 150 / 200 Aansluiting

• Eindplaat 
MAXI 100 / 150 / 200 (PE) 
Open / gesloten

• Eindplaat 
MAXI 150 / 200 / 300 
Gietijzer gesloten

AFWATERINGSGOTEN
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Systeem HYDROblock Systeem HYDROblock

Toebehoren HYDROblock

HYDROblock 200 montage

Verbinding met standaard 
kunststofbuizen

Tot 50% grotere 
inlaatoppervlakte

Optioneel 
Schroefbaar

Rubberdichting

• HYDROblock 100 
Belastingsklasse F900 
Openingswijdte 20 mm

• HYDROblock 150 
Belastingsklasse  F900 
Openingswijdte 30 mm

• HYDROblock 200 
Belastingsklasse  F900 
Openingswijdte 40 mm

• HYDROblock 300 
Belastingsklasse F900 
Openingswijdte 40 mm

• HYDROblock 100 / 150/ 200 / 300 
Belastingsklasse F900 
Afvoerzijde verticaal met 2 moffen 4 
zijde geschroefd

• HYDROblock 100 / 200 / 300 
Belastingsklasse e F900 
Afvoerzijde links / rechts 
4 zijde geschroefd

• HYDROblock 100 / 150 / 200 
Belastingsklasse F900 
Afvoerzijde / links / rechts 
4 zijde geschroefd

• HYDROblock 100 / 200 
Belastingsklasse F900 
Zandvangers 
4 zijde geschroefd

HYDROblock 200HYDROblock 100

AFWATERINGSGOTEN

1       
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Systeem HYDROline Systeem  
HYDROline

Toebehoren HYDROline

HYDROline parkeergarage

Roosterbeveiliging 
d.m.v. een bout

Afvoerelement met 
uitneembaar rooster

Onderzijde met 3 
betonankers

Holrond ontwerp

• HYDROline Standaardelement 
Belastingsklasse A15 - F900 
Kamwijdte 16 mm 
122 mm x 1000 mm

• HYDROline Element met uitloop 
Belastingsklasse A15 - F900 
Kamwijdte 16 mm 
122 mm x 500 mm

• HYDROline Begin en eindplaat 
Edelstahl (V2A)

• HYDROline Verbindingselement 
Edelstahl (V2A)

• HYDROline Afstandhouder 
Edelstahl  (V2A) / Baustahl 
(S235jr)

1

AFWATERINGSGOTEN

Renovatie oude lijngoten
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MAXI Kabelgoot

• Met binnenliggende perfo afscheidingsplaat

• Géén struikelgevaar bij evenementen

• Snelle toegang d.m.v. schroefloze, gepatenteerde 
afdekrooster bevestiging

• belastingsklasse C250 – F900

• Vast verankerde randbescherming van nodulair 
gietijzer

• Gootelement uit vezel versterkt beton C35/45

MINI Goten

MINI Sleufgoten

MAXI Goten

HYDROline

Inbouwvoorschriften

Bestrating

Bestrating

Bestrating

Bestrating

Zandbed

Zand/grind

Zandbed

Zand/grind

Betonfundament (C25/30)

Betonfundament (C25/30)

Betonfundament (C25/30)

Betonfundament (C25/30)

Vorstvrije ondergrond

Vorstvrije ondergrond

Vorstvrije ondergrond

Vorstvrije ondergrond

Dragende ondergrond

Dragende ondergrond

Dragende ondergrond

Dragende ondergrond

1

AFWATERINGSGOTEN
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Hydraulische berekening

• Gootlengte L (m)
• Toevoer hoeveelheid Qr (l/(Sxm)
• Waterhoeveelheid Qr (l/s)

MAXI-Vergrendeling word niet bereden!

Problemen bij bestaande goten

Snel-vergrendelingen verkeerszeker?

Zonder snel-vergrendeling

Vele snel-vergrendelingen zijn 
berijdbaar.

         

AFWATERINGSGOTEN



28 29

Type I
Breedte
binnen

Hoogte
binnen Lengte

Hoogte
buiten

Breedte
buiten

Verkeers-
klasse Gewicht in kg

SOLID 200 .D 200 200 2250 300 370 D 500

SOLID 200/250 .D 200 250 2250 350 370 D 550

SOLID 200 .F 200 200 2250 300 370 F 500

SOLID 200/250 .F 200 250 2250 350 370 F 550

SOLID 300 .D 300 300 2250 400 470 D 703

SOLID 300 .F 300 300 2250 400 470 F 703

SOLID 400 .D 400 400 2250 500 570 D 740

SOLID 400 .F 400 400 2250 500 570 F 740

AQUAWAY® ROOSTERGOTEN

AQUAWAY® SOLID goten

• Duurzaam
 Door het gebruik van hoogwaardig beton C45/55   
 milieuklasse XD3 XF4 AX3 en een zwaar verankerd   
 stalen hoekprofiel voor de roosteromranding.

• Eenvoudige plaatsing
 Door vaar- en moereindverbinding en stalen    
 verbindingsstiften.

• Grote legsnelheden
 Door ingestorte hijsankers of hijslussen en plaatsing   
 zonder omhullend beton (zelfdragende goot type I).

• Snelle verwerking
 Door in productie voorgemonteerde roosters.

• Nauwkeurige maatvoering
 Door de maatvastheid van in de vorm uitgeharde   
 goten.

• Geringe vuilaanhechting
 Door uitvoering in ZVB (zelf verdichtend beton), wat   
 resulteert in zeer gladde wanden en bodems.

• Hoge wateropname
 Door banaanvormige roosteropeningen die tot 70%   
 meer water kunnen opnemen dan traditionele   
 roosters.

• Toebehoren
 De goten kunnen geleverd worden met passtukken,   
 begin- en eindplaten met of zonder aansluitingen,   
 zandvangers en ook eventuele toebehoren op maat.

• Ondersteuning van ontwerpfase tot uitvoering
 Onze gespecialiseerde vakmensen adviseren    
 tijdens de ontwerpfase en stellen digitale tekeningen   
 ter beschikking bij grote projecten zoals havens en   
 containerterminals.

• Standaard voorzien van kitvoeg voor waterdichte  
 uitvoering
 Let op: indien vloeistofdichte uitvoering voor    
 vloeistofdicht gecertificeerde vloeren dient men de   
 goten te verweken volgen LAU  en bijhorende   
 plaatsingsvoorschriften te respecteren.

• Leverbaar met LAU certificaat

Afmetingen uitgedrukt in mm.

• De RI goot is een goot ontwikkeld voor binnenstedelijke toepassing
• De city uitvoering 150 heeft een design rooster met smalle hoeklijn

Type I
Breedte
binnen

Hoogte
binnen Lengte

Hoogte
buiten

Breedte
buiten

Verkeers-
klasse Certificaten

RI 100 .D 100 126 1000 166 184 D CE NL BSB

SOLID 150 .D 150 150 2000 255 270 D KOMO NL BSB

SOLID 150 CITY 150 150 2000 255 270 D KOMO NL BSB

SOLID 150 F 150 150 2000 225 270 F KOMO NL BSB

AQUAWAY®  

SOLID  
ROOSTERGOTEN
AQUAWAY® SOLID roostergoten zijn volgens 
de EN 1433 van het type I zelfdragende goten 
en daardoor perfect geschikt voor afwatering 
van zwaar bereden oppervlaktes zoals parkeer- 
en opslagterreinen, industrieterreinen, 
containerterminals en luchthavens.

De goten zorgen voor een veilige afwatering in 
elke situatie waar vervuild (regen)water afgevoerd 
moet worden op intensief belaste oppervlaktes. 
AQUAWAY® SOLID roostergoten lenen zich dan ook 
in het bijzonder voor infrastructurele toepassingen.

De AQUAWAY® SOLID roostergoten zijn 
voorzien van banaanvormige (gebogen) 
sleufopeningen in het rooster, die een hoge 
wateropname garanderen en ervoor zorgen dat 
de goten overreden kunnen worden door alle 

weggebruikers.

Beginplaat

Eindplaat met 
afvoeraansluiting

Afwateringsgoten type SOLID

Zandvanger (met optie 
aansluiting buis en/of 
hoekaansluiting goot)

AFWATERINGSGOTEN
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AQUAWAY® 

FORTE  
VERHOLEN  
GOTEN 

AQUAWAY® FORTE verholen goten zijn zwaar 
gewapende betonnen goten in die betonkwaliteit
C 45/55, milieuklasse XD3 XF4 AX3. Deze 
zelfdragende goten zijn uitermate geschikt 
voor verkeerszones met zwaar en zeer zwaar 
verkeer (D 400 tot F900), zoals o.a. wegen 
en parkeerplaatsen, industrieterreinen met 
vrachtwagen- en heftruckverkeer, zee- en lucht- 
havens en containerterminals.

De verholen goten uit he AQUAWAY®-assortiment 
zijn leverbaar in vele uitvoeringen, volledig uit 
beton, met verzinkt stalen hoeklijn of met betonnen 
of stalen tussenbruggen in de sleufopening.
Ook vele verbindingsmogelijkheden zijn 
beschikbaar: van een eenvoudig rubberprofiel tot 
glijverbinding of de gepatenteerde AQUAGLIP®-
verbinding.
De meeste goten kunnen geleverd worden 
met passtukken, bochtstukken, zandvangers, 
controleputten en afvoerputten.

DE NONPLUSULTRA (de zwaarste uitvoering)

De AQUAWAY® FORTE FZ-CT Aquaglip goot met een 

stalen hoeklijn rondom en stalen tussenbruggen in de 

sleuf is veruit de zwaarst belastbare goot in de markt.

De goot is standaard uitgevoerd met het gepatenteerde 

AQUAGLIP®-verbindingssysteem.

Afvoeraansluiting

AQUAGLIP-
verbinding

Hijsankers

Type DI Lengte Hoogte Breedte

Door- 
stroom
in cm

Belas-
tings-
klasse

Hoek-
profiel

Tus-
sen-
brug Verbinding

Gewicht 
in kg

Forte 160 Z 160 2000 330 400 201 E nee - Rubber profiel 540

Forte 160 D 160 2000 330 495 201 E nee - Rubber profiel 650

Forte 160 ID 160 2000 330 495 201 D ja - Rubber profiel 670

Forte 160 DZ 160 2000 330 495 201 E ja Staal Rubber profiel 670

Forte 200/300 D 200/ 300 4000 520 440 514 D nee Beton Glip dichting 1625

Forte 200/300 F 200/ 300 4000 520 440 514 F nee Beton Glip dichting 1650

Forte 300 type F 300 4000 600 500 540 E nee -
Rub.prof/

2160
Aquaglip

Forte 300 type FB 300 4000 600 500 540 E nee Beton
Rub.prof/

2175
Aquaglip

Forte 300 type FZ 300 4000 600 500 540 F ja Staal
Rub.prof/

2160
Aquaglip

Forte 300 type FZ-CT 300 4000 600 500 540 F ja Staal Aquaglip 2200

Forte 300/400 D 300/ 400 4000 620 540 1007 D nee Beton Glip dichting 2125

Forte 300/ 400 F 300/ 400 4000 620 540 1007 F nee Beton Glip dichting 2150

Forte 400 type FB 400 4000 640 640 1256 E nee Beton Aquaglip 2600

Forte 400 type FZ 400 4000 640 640 1256 F ja Staal
Rub.prof/

2600
Aquaglip

Forte 400 type FZ-CT 400 4000 640 640 1256 F ja Staal Aquaglip 2600

Forte 300 type FB 
Slimline 300 4000 520 540 706 D nee Beton Aquaglip 1886

Forte 300 type FB 
Slimline 300 4000 520 540 706 F nee Beton Aquaglip 1901

De Slimline is een compacte budgetvriendelijke variant op de Forte 300 serie, waarbij de vormgeving en de 
zelfdragende wapening op een slimme manier is gecombineerd. Leverbaar in twee belastingsklassen D 400 en F 900 
volgens EN 1433 en voorzien van betonnen of stalen tussenbruggen. 

AFWATERINGSGOTEN
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KABELGOTEN

AQUAWAY® conduct kabelgoten 
 

 
• Grote doorvoer-/afvoercapaciteit

• Geschikt voor diverse toepassingen

• Te sluiten met deksel voorzien van antislipprofiel 
met afdichtingsrubber

• Stalen hoekomranding optioneel

• Geschikt voor zwaar verkeer klasse D

Antislipprofiel

VK 45/60

Beton sponning

Verzinkt stalen
hoekomranding

Afdichtingsrubber 
onderzijde van

het deksel

Type
Breedte 
binnen Hoogte binnen Lengte

Hoogte 
buiten

Breedte 
buiten

Belastings-
klasse* Materiaal

Gewicht 
in kg

2020 200 200 1000 260 320 D Gew. beton 115

2525 250 250 1000 325 410 D Gew. beton 165

3030 300 300 2000 380 460 D Gew. beton 430

4040 400 400 2000 480 560 D Gew. beton 560

5050 500 500 2000 590 680 D Gew. beton 775

6040 600 400 2000 480 760 D Gew. beton 618

8080 800 800 2000 900 1000 D Gew. beton 1343

10050 1000 500 2000 650 1300 D Gew. beton 1806

AQUAWAY® CONDUCT KABELGOTEN

Afmetingen uitgedrukt in mm.
(*) Kabelgoten vallen niet onder de norm EN1433 lijnafwatering derhalve is de belastings- beoordeling en uitvoering afwijkend. Kabelgoten klasse D zijn 
geschikt voor zwaar verkeer met een aslast van 20 ton.

AQUAWAY® 
CONDUCT
KABELGOTEN
Kabelgoten lenen zich, naast kabeldoorvoer, 
ook uitstekend voor bijvoorbeeld water- en 
gasleidingtransport.
Verder is de AQUAWAY® kabelgoot ook uitermate 
geschikt voor waterbuffering.

Het product leent zich tevens om exclusieve 
waterlopen te creëren.
Denk hierbij aan een kabelgoot gevuld met 
zwerfkeien die dienst doet als fraaie waterloop 
in het binnenstedelijk gebied. Een originele 
combinatie van functionaliteit en esthetica.

De inwendige breedte van de goten varieert 
van 20 cm tot 100 cm. AQUAWAY® kabelgoten 
kunnen worden geleverd met deksels in 
verkeersklasse 45 en 60. Optioneel kunnen 
de deksels bij de grotere maatvoeringen 
uitgevoerd worden met een kwartszand gevulde 
rubberafdichting die tijdens het productieproces 
word ingestort, om een goede afdichting te 
waarborgen. Deze afdekkingen kunnen eveneens 
worden uitgevoerd met een antislipprofiel voorzien 
van een facetrand of stalen gegalvaniseerd 
hoekprofiel.

Onderstaand project illustreert dat kabelgoten ook perfect kunnen worden toegepast als afwateringsgoot.
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P-LINE KOLKEN
Hoe keren we het tij?

Wateroverlast, stank en vervuiling van 

oppervlaktewater zijn problemen waar veel gemeenten 

geregeld mee te maken hebben. De financiële 

gevolgen zijn groot en de tevredenheid van inwoners 

staat onder druk.

Kolken moeten een voorziening hebben waarmee 

stank uit het riool en straatvuil naar het riool wordt 

tegengehouden, het zogenaamde stankscherm. In de 

praktijk blijkt bij veel gemeenten dat de traditionele 

stankschermen in kolken na verloop van tijd niet meer 

functioneren of zelfs helemaal verdwenen zijn. Dit heeft 

een aantal nare gevolgen die uiteindelijk leiden tot 

overlast en hoge kosten voor gemeenten: dichtslibben 

en verstoppen van het riool, wateroverlast bij neerslag, 

stankklachten (gemengd stelsel) en vervuiling van het 

oppervlaktewater (regenwaterstelsel).

Uit onderzoek van de TU Delft en praktijkervaring 

van gemeenten blijkt dat in heel Nederland de 

regenwaterafvoer via riolering vaak minder goed 

functioneert dan het geval zou moeten zijn. De 

afvoercapaciteit van veel stelsels wordt beperkt door 

aanwas van straatvuil (zwerfafval, zand, blad, plastic) 

met vernauwingen en verstoppingen tot gevolg. Het 

slecht functioneren en ontbreken van stankschermen 

is de achterliggende hoofdoorzaak dat straatvuil met 

regenwater meestroomt naar het stelsel.

Om de problemen met de huidige stankschermen 

op te lossen is een nieuw, simpel, robuust en zeer 

doeltreffend alternatief ontwikkeld: de Putklep®. 

Hiermee wordt te allen tijde een goede stankafsluiting 

en een verbeterde vuilafscheiding gegarandeerd, 

zonderdat de gemeente er omkijken naar heeft. De 

Putklep® is oorspronkelijk ontwikkeld om de problemen 

met bestaande kolken in de gemeente Amsterdam 

definitief, tegen een zo laag mogelijke prijs, op te 

lossen. Inmiddels zijn grote gebieden voorzien van de 

Putklep® en zijn de goede werking en vele voordelen 

aangetoond. Meer informatie over de Putklep® vindt u 

op www.sva.group en www.wenw-ingenieurs.nl

NIEUW: P-LINE kolken voorzien van PUTKLEP®

SVA heeft een nieuwe generatie kolken ontwikkeld vanuit 

de behoefte om gemeenten een oplossing te bieden 

voor problemen in de regenwaterafvoer: de P-LINE.

Met de P-LINE worden een aantal innovaties 

geïntroduceerd om de regenwaterafvoer verder 

te optimaliseren. Zo is de P-LINE voorzien van 

de Putklep®, dé belangrijke verbetering van het 

stankscherm.

De P-LINE heeft daarnaast een nieuwe kunststof uitlaat 

waarmee onder alle omstandigheden de aansluitleiding 

eenvoudig is te koppelen en waarmee een solide, 

waterdichte verbinding wordt gegarandeerd, ook bij 

eventuele zettingen en hoekverdraaiing. Optioneel kan 

de P-LINE voorzien worden van een uitklimvoorziening 

voor amfibieën en kleine zoogdieren.

 

Basisprincipes P-LINE kolken: Onderhoudbaar, 

betrouwbaar, veilig, duurzaam en betaalbaar!

Verstopping van uitlaat door zwerfvuil

Verontreiniging van oppervlaktewater

Water op straat

P-LINE KOLKEN
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De P-LINE kolken met ingebouwde 
PUTKLEP® voor alle gemeenten beschikbaar

Voor alle locaties en projecten in Nederland waar 

gemeenten de problematiek van dichtgeslibte riolen en 

verstopte kolken willen voorkomen of aanpakken, is de 

P-LINE van SVA in het leven geroepen. Deze nieuwe 

lijn binnen het AquaWay® kolken assortiment bestaat 

uit standaard modellen kolken met ingebouwde 

Putklep®.

De P-Line kolken hebben de volgende kenmerken:

1. Voorzien van Putklep® in scharnierende uitvoering.

De Putklep® is zeer robuust en stootvast, waardoor 

eventuele klappen met de zuigbuis probleemloos worden 

opgevangen.

2. Kunststof uitlaat, welke de aansluiting aanzienlijk 

vergemakkelijkt.

Deze is tevens voorzien van een lekflens voor een 

gegarandeerde solide en waterdichte verbinding. 

Bovendien is de kunststof uitlaat slagvast en daardoor 

minder gevoelig voor beschadiging.

3. Flexibele aansluiting Ø 125 inwendig en Ø160 

uitwendig met standaard mof.

Het rubber manchet is uitgevoerd met een schuin 

uitstroomprofiel, zodanig dat er geen vuilophoping 

plaatsvindt in de uitlaat.

4. Duurzaam

Uitlaat en klep worden vervaardigd van gerecycleerd 

materiaal. In het beton worden deels gerecycleerde 

grondstoffen toegepast.

P-line kolken zijn leverbaar in diverse modellen zowel 

eendelig als tweedelig o.a.

• Straatkolken

• Trottoirkolken

• RWS kolken

• Combinatie kolken

• Gootkolken

• Ect ect.

Voor meer informatie over beschikbare modellen neem contact op met 
onze commerciële binnendienst 0495 53 48 15

De P-LINE is voorzien van een kunststof uitlaat met flexibele aansluiting

EXTRA OPTIE: 
Uitklimvoorziening voor amfibieën

Straatkolken zijn essentieel voor de afvoer van 

regenwater, maar blijken soms voor padden, kikkers, 

salamanders en kleine zoogdieren onbedoeld als val te 

fungeren. In Nederland komen jaarlijks ten minste zo’n 

half miljoen volwassen amfibieën en kleine zoogdieren 

en een veelvoud daarvan aan jonge amfibieën in 

straatkolken terecht. 

Vrijwel altijd sterven deze dieren. Dat blijkt uit onderzoek 

uitgevoerd in 2012 door Stichting RAVON en Stichting 

RIONED. Het is voor gemeenten een vergaande 

maatregel om preventief kolken te verwijderen of 

trottoirbanden te verleggen/verlagen. Het kan ook 

simpel en effectief!

De P-LINE kolken kunnen optioneel namelijk voorzien 

worden van een ontsnappingsmogelijkheid voor 

dieren. Dankzij de ‘kikkertrap’ kunnen padden, kikkers, 

salamanders en kleine zoogdieren zelf uit de kolk 

klimmen.

Voordelen van de uitklimvoorziening voor dieren in 

P-LINE kolken:

• Dieren in de put klimmen er nu zelf uit

• Permanente oplossing, onderhoudsvrij

• Geen obstructie voor onderhoud

• Geen roosters voor de opening, dus geen risico op 

verstopping

EXTRA OPTIE:

• Vuilvangrooster op Putklep®

EXTRA OPTIE:  

• Vergroting van het zandvangvolume zonder 

vergroting van de kolk.

• Betere dekking op de buis bij verlaagde kolken.

PARTNERSHIP SVA EN 
W&W 
INGENIEURS 

W&W ingenieurs is als spin- off bedrijf ontstaan 

uit stichting Waternet, die de Putklep® 

oorspronkelijk ontwikkeld heeft. Het partnership 

tussen SVA en W&W ingenieurs verenigt 

praktijkkennis en kunde uit beide bedrijven en stelt 

alle gemeenten en GWW-aannemers in staat 

hiervan te profiteren. Concrete problemen en 

verbetermogelijkheden uit de praktijk hebben geleid 

tot de ontwikkeling van de P-LINE. Een win-win 

aanpak die zijn vruchten afwerpt!

In ons online animatiefilmpje kunt u zien hoe de 

Putklep® werkt: simpel en effectief!

www.sva.group
www.wenw-ingenieurs.nl 

 

P-LINE KOLKEN
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De vele voordelen van de P-LINE 
kolken met ingebouwde PUTKLEP®

• Goede vuilafvang; verstopte leidingen worden 
voorkomen

• Geen vervuiling van het oppervlaktewater

• Geen stankoverlast door het vrijkomen van rioollucht

• Enkel periodiek leegzuigen van de kolken bespaart 
hoge kosten calamiteiten

• Putklep® kan niet uit de kolk vallen

• Makkelijke toegang tot de aansluitleiding blijft 
gewaarborgd

• Terugplaatsen stankklepjes na leegzuigen kolk is 
verleden tijd

• Verlicht en versnelt het onderhoudswerk, ARBO-
vriendelijk

• KOMO gecertificeerd

• Duurzaam

• Flexibele aansluiting inwendig DN 125 tot 23°

• Flexibele aansluiting d.m.v. manchet mof tot 4°

• Géén vuilophoping in de uitlaat

• Optionele ontsnappingsmogelijkheid voor amfibieën

• Vrije opening voor verwijdering grof vuil, camera 
inspectie of het frezen van boomwortels. Het is van 
groot belang dat de uitlaat geheel vrij is, omdat de 
leiding schoon getrokken wordt ipv gespoten.  
(zie illustratie hieronder)

De PUTKLEP®  in detail

De  Putklep®  is  een  eenvoudige  en  robuuste  klep  

die voor  de  opening  naar  de  afvoerleiding  van  

bestaande én  nieuwe  kolken  wordt  geplaatst.  

De  klep  is  bestand tegen  het  geweld  van  een  

puttenzuiger  en  vliegt  er dus  niet  uit.  Niemand  

hoeft  meer  op  zijn  knieën  om een  stankscherm  

terug  te  plaatsen.  ARBO-technisch verantwoord  dus.  

Door  de  opklap-mogelijkheid  van  de Putklep®  blijft  de  

toegang  tot  de  leiding  en  het  stelsel behouden.

De  Putklep®  zorgt  voor  een  waterslot  en  is  zo 

ontworpen  dat  bezinkbaar  en  drijvend  vuil  en  slib 

zoveel  mogelijk  achterblijft  in  de  kolk,  zonder  dat  

dit de  afvoer  van  regenwater  hindert.  Bevestiging  

in bestaande  en  nieuwe  kolken  is  zodanig  dat  

deze  er niet  uitgehaald  kan  worden  door  dieven  

en  vandalen. Ontwikkeld  door  stichting  Waternet  

i.o.v.  gemeente Amsterdam,  in  de  praktijk  bewezen  

en  inmiddels  in grote  gebieden  met  veel  succes  

toegepast.

         

AFDEKKINGEN
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AQUAGATE®

PUTAFDEK- 
KINGEN

Putafdekkingen komen van pas op plekken waar 
onderliggende schachten of putten toegankelijk 
moeten zijn. Afhankelijk van de omliggende 
bestrating en verkeersbelasting bieden we diverse 
mogelijkheden, allen uiteraard van zeer hoge 
gietijzer- en/of betonkwaliteit.

Onder het merk AQUAGATE® biedt SVA een breed 
gamma aan beton-gietijzeren en volledig gietijzeren 
putdeksels en luiken aan geschikt voor matige tot 
intensieve dynamische belastingen van klasse D 
400 tot F 900 samengesteld uit een omranding 
en een deksel met of zonder scharnier.

Onder AQUAGATE® leveren we ook een ruim 
assortiment aan luiken in andere materialen zoals 
volledig RVS, aluminium of een combinatie van 
deze materialen. Tevens zijn er ook volledig verzinkt 
stalen luiken leverbaar eventueel zelfs geleverd 
met een RAL coating

Voor u als klant is het belangrijk dat kwaliteit 
gewaarborgd is. De meeste Aquagate® 
putafdekkingen zijn voorzien van een KOMO-
certificaat en worden gefabriceerd en 
gecontroleerd overeenkomstig de voor deze 

producten vastgestelde norm NEN – EN 124.

AQUAGATE® Dagmaat 520

Basic SR

De AquaGate® Basic SR is de meest standaard 
putafdekking in dagmaat 52 cm die over alle 
basisvoorzieningen en eisen beschikt conform EN 124. 

•  Deksel is uitgevoerd met verbeterd 
rubbersysteem, in belastingsklasse D400 kN

•  Voorzien van positioneringsnok (halve maan) en 
stromingsrichting pijl.

•  Deksel is 5 tot 9 kg lichter dan traditionele deksels. 
In combinatie met de vormgeving, rubbersysteem en 
rand zorgt dit voor een Arbo vriendelijke opening en 
sluiting. 

•  Betonvoet is leverbaar in hoogte 230, 170 en 120 
mm

•  Geheel gietijzeren variant in hoogte 100 en 175 mm 
verkrijgbaar.

Toepassing van de Basic SR wordt door ons aanbevolen 
voor licht en zwaar verkeer met lage tot middelhoge 
verkeersintensiteiten. Deze putafdekking is daarmee 
zeer geschikt voor bijvoorbeeld woonwijken, pleinen en 
winkel- of wandelboulevards.

De Basic SR is bovendien een duurzame oplossing! 
Door gewichtsbesparing van het gietijzer (aanzienlijk 
lichtere deksel) is minder energie nodig bij productie, 
verbetert de transport efficiency en daarmee de totale 
CO2 uitstoot.

•  Het SR rubbersysteem is dusdanig uitgevoerd dat 
niet alleen het oplegvlak voorzien is van rubber, maar 
het rubber volledig rondom het deksel iets uitsteekt. 
Hierdoor wordt zijdelingse beweging opgevangen. 

•  Bij belasting zet het rubber iets uit waardoor het 
deksel wordt geklemd.Dit maakt het veel beter 
rammelvrij dan traditionele basis uitvoeringen. 

Solid

Met een inlegdiepte van 50 mm is de Solid putafdekking 
geschikt voor het zwaardere werk. De conisch 
gevormde en zelflossende sluitvakken zorgen voor een 
perfecte vormgeving en passing.
De putafdekking is voorzien van een rubbersysteem 
dat uitzet bij verkeersbelasting. Dit zorgt voor een 
klemming van het deksel en garandeert daardoor 
een betere rammelvrijheid. Ook zorgt dit voor minder 
slijtage van het deksel waardoor een langere levensduur 
gegarandeerd wordt.

Wij adviseren de Solid afdekking met name in gebieden 
met druk en zwaar verkeer. Denk hierbij aan drukke 
rijbanen van doorgaande wegen, stadscentra en 
industrieterreinen.

Type Dagmaat Bovenmaat Ondermaat Randhoogte Klasse Scharnier Materiaal

Basic SR 12* 520 640 x 640 640 x 640 120 D Nee Beton/GY

Basic SR 17* 520 640 x 640 740 x 740 170 D Nee Beton/GY

Basic SR 23* 520 640 x 640 740 x 740 230 D Nee Beton/GY

Basic SR 17F 520 640 x 640 740 x 740 170 F Nee Beton/GY

Basic SR 23F 520 640 x 640 740 x 740 230 F Nee Beton/GY

Basic SR 10* 520 625 x 625 735 x 735 100 D Nee GY

Basic SR 17,5* 520 625 x 625 735 x 735 175 D Nee GY

Solid 12 520 640 x 640 640 x 640 120 D Nee Beton/GY

Solid 17 520 640 x 640 740 x 740 170 D Nee Beton/GY

Solid 23 520 640 x 640 740 x 740 230 D Nee Beton/GY

Solid GR 10 520 625 x 625 735 x 735 100 D Nee GY

Solid GR 17,5 520 625 x 625 735 x 735 175 D Nee GY

Afmetingen uitgedrukt in mm.

• Putafdekkingen zijn leverbaar met diverse opschrifen zowel voluit op het deksel en/of afgekort op de rand.
• Putafdekkingen zijn leverbar met een rooster deksel.

(*) leverbaar met een dicht waaier deksel.
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Dynamic

De absolute topper op het gebied van zwaar verkeer 
en hoge verkeersintensiteit. Zo beschikt deze afdekking 
over een nieuwe speciale vormgeving waardoor een 
betere pasvorm gegarandeerd wordt. 

Ook deze afdekking is uitgevoerd met een zelflossende 
vormgeving en een positioneringsnok. Nu zit de 
positioneringsnok echter niet in het deksel, maar is 
aangebracht over de gehele hoogte van de omranding. 
Het rubbersysteem in de omranding, welke alleen bij 
verkeersbelasting zorgt voor klemming van het deksel, 
garandeert een volledige rammelvrijheid. Slijtage is niet 
langer mogelijk.
 
Vanwege een 50 mm hoge omranding is hij bovendien 
perfect bestand tegen bouwverkeer. De putafdekking is 
voorzien van een extra zwaar verankerde betonvoet.

Geschikt voor:  
   
• Locaties met snel of manoeuvrerend verkeer
• Afritten
• Hellende wegen
• Bochten
• As van de weg bij dubbele rijbaan

Het type Dynamic RM is wat men noemt een boor 
putrand en is perfect toepasbaar in asfalt wegen.
 
Het type Dynamic Level is de ronde inwalsbare variant 
binnen de Dynamic lijn.

Dynamic level

De Dynamic Level is de kleinste zelfnivellerende 
afdekking uit ons assortiment, met zijn eigen unieke 
eigenschappen.
Zo is deze afdekking uitgevoerd met een dagmaat 
van 52 cm waardoor het deksel lichter kan worden 
uitgevoerd, echter wel in de vertrouwde kwaliteit, 
waardoor het deksel stabiel en zonder extra sluitingen 
of knevels kan worden geplaatst in de as van de weg. 

De AquaGate® Dynamic Level 52 staat voor 
beproefde kwaliteit:

 • Klasse D 400 kN vlgs. EN 124 BRL 9203
 • KOMO gecertificeerd
 •  Absolute topper op gebied van zwaar en intensief 

verkeer
 • Zelflossende vormgeving
 •      Rubbersysteem garandeert rammelvrijheid en 
    een lange levensduur
 •  Uitlichten mogelijk met standaard Nederlandse 

puthaak
 • Slimme positioneringsnok in de rand voor een snelle  

  deksel (her)plaatsing

Het Dynamic rubbersysteem is ontwikkeld voor 
toepassing in dynamische verkeerssituaties en heeft 
zich daar al bewezen als een zeer stabiele kwalitatieve 
oplossing.

Het niet scharnierende deksel is zeer gemakkelijk uit 
te lichten met de traditionele puthaak en kan weg 
getrokken worden van de putrand. Het terug inleggen 
van het deksel kan gebeuren met dezelfde puthaak, 
waarbij het deksel zelf voorzien is van een halve maan 
sparing over de volledige hoogte. Hierdoor gaat 
het terugplaatsen aanzienlijk gemakkelijker dan bij 
traditionele deksels. Tevens zijn de Dynamic deksels 
minder gevoelig voor slijtage door hun vormgeving en 
de manier waarop het deksel omsloten wordt door het 
rubbersysteem wat is aangebracht in de omranding.

      Voordelen zelfnivellerende AquaGate® 

afdekking:

•    De afdekking zweeft in het asfalt en beweegt 
mee, waardoor een blijvend goede aansluiting 
met het wegdek gegarandeerd is

•    Minder verkeerslawaai door een vlakke rijweg
•    Minder trillingen en geen belasting op de 

onderliggende betonput
•    Geen verzakkingen of schade aan het wegdek
•    Gemakkelijk uitschuifbaar (openen) met 

traditionele puthaak
•    Gemakkelijk omhoog te halen bij aanbrengen 

nieuw wegdek
•   Bewezen kwaliteit

Afmetingen uitgedrukt in mm.

Type Dagmaat Bovenmaat Ondermaat Randhoogte Klasse Scharnier Materiaal

Dynamic 17 520 640 x 640 740 x 740 170 D Nee Beton/GY

Dynamic 23 520 640 x 640 740 x 740 230 D Nee Beton/GY

Dynamic RM 17 520 Ø 660 Ø 660 170 D Nee Beton/GY

Dynamic RM 23 520 Ø 660 Ø 660 230 D Nee Beton/GY

Dynamic Level 520 520 Ø 725 Ø 590 160 D Nee GY
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Type Dagmaat Bovenmaat Ondermaat Randhoogte Klasse Scharnier Materiaal

P DINO AME 600/24 600 740 x 740 740 x 740 240 D Ja Beton/GY

P DINO LEVEL 600 Ø 810 Ø 610 190 D Ja GY

P Solo AME 600/17 600 740 x 740 740 x 740 170 D Ja Beton/GY

P Solo AME 600/24 600 740 x 740 740 x 740 240 D Ja Beton/GY

P Solo Selflevel S 600/19 600 Ø 810 Ø 610 190 D Ja GY

Afmetingen uitgedrukt in mm.

Aquagate® Dagmaat 600

Een grotere dagmaat vergroot natuurlijk de 
toegankelijkheid tot het rioolstelsel. Onze afdekkingen 
met de Europese ‘standaard’ dagmaat van 600 mm zijn 
van hoogwaardig materiaal, zoals bijvoorbeeld ductiel/
nodulair gietijzer en een verwisselbaar rubbersysteem. 
Met het label verkeersklasse D en F zijn ze geschikt voor 
een hoge belastbaarheid.

De putafdekkingen zijn bovendien bijzonder ARBO-
vriendelijk door de speciale opening d.m.v. 
scharnierende deksels en vernuftige hulpstukken.

Aquagate® P SOLO AME 600/24

 
Deze putafdekking - ontworpen volgens de nieuwe 
Europese richtlijnen - voldoet aan de EN 124-norm met 
NF- en KOMO-certificaat. Het ontwerp beschikt over 
een rammelvrij scharnierend deksel van ductiel 500-7 
gietijzer en voldoet aan belastingsklasse D400 kN. 
De afdekking is daarmee zeer geschikt voor schachten 
gelegen in wegen en parkeerterreinen met hoge 
verkeersintensiteit. 
De rechte zijkant garandeert een goede aansluiting op 
zowel bestrating als asfalt.

 
Voordelen

• zelfreinigend scharnierpunt;
•  90° dichtvalbeveiliging met veiligheidsblokkering
   en 120° stand uitneembaarheid; 
•  ARBO-vriendelijke opening vanwege scharnierpunt   en 

hulpgereedschap;
• OTCI-key voor vergrendeling (optioneel).

Aquagate® P SOLO Selflevel S 600/19
 

 
Inmiddels behoort de Selflevel tot de toppers uit ons 
assortiment. Speciaal ontwikkeld voor het inwalsen in 
asfaltwegen staat dit model garant voor een perfecte 
eindkwaliteit. 

Traditionele afdekkingen worden op de schacht 
geplaatst, waarbij de dynamische verkeersbelasting 
rechtstreeks aan de schacht wordt doorgegeven. 
Dit heeft beschadiging aan zowel de schacht als de 
afdekking tot gevolg. De SOLO Selflevel daarentegen 
‘zweeft’ boven de schacht, waardoor dit probleem 
omzeild wordt. Een nieuwe toplaag asfalt aanbrengen? 
De selflevel is snel weer op hoogte te brengen. Geen 
hak- en breekwerk meer zoals bij de traditionele 
afdekkingen en op langere termijn een aanzienlijke 
kostenbesparing.

Ook voor renovatiedoeleinden kan men de Selflevel 
inzetten. Bestaande putafdekkingen kunnen worden 
uitgefreesd en relatief snel vervangen worden door deze 
innovatieve KOMO-gecertificeerde afdekking. 
 
 
Voordelen

• zelfreinigend scharnierpunt; 
•  90° dichtvalbeveiliging met veiligheidsblokkering en 

120° stand uitneembaarheid;
•  ARBO-vriendelijke opening vanwege scharnierpunt en 

hulpgereedschap;
• OTCI-key voor vergrendeling (optioneel).

P DINO AME 600/24 en DINO Level

Deze nieuwe afdekkingen zijn lichter ontworpen dan de 
SOLO™ serie echter voldoen eveneens  aan klasse D 
400 kN volgens EN 124.

Door het innovatieve ontwerp is het deksel gewicht 
terug gebracht naar 41 kg, echter de belasting klasse 
D blijft ongewijzigd evenals het hoogwaardige Nodulaire 
500-7 gietijzer.

Ook is de Dino serie uitgerust met een scharnier, snel 
vergrendeling en een dichtval beveiliging. Een anti-
diefstal voorziening behoort tot de mogelijkheden; deze 
kan zelfs achteraf aangebracht worden.

De Dino Level is uitgevoerd met rechte rand en 
hetzelfde reeds jaren beproefde rubber uit de Solo™ 
serie.
Met recht een budgetvriendelijk kwaliteitsproduct te 
noemen.

         

AFDEKKINGEN
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Aquagate® Dagmaat 600 (Nieuw)

 
Op de vraag van uit de markt om een putafdekking 
te ontwikkelen in de dagmaat 600
voor intensieve belastingen en rammelvrije en 
stankdichte deksels dus zonder scharnier
is de afdekking AQG 600 RM HTR en de AQG 600 
VM HTR ontwikkeld.

Het HTR rubber systeem is ontwikkeld om zowel 
horizontale als verticale krachten te kunnen opne-
men en er voor te zorgen dat de deksel niet kan 
rammelen.

De ronde uitvoering is ontwikkeld als boorputrand 
voor in asfaltwegen terwijl de vierkante 
rechte beton wanden heeft zodat hij gemakkelijk in 
de bestrating kan worden opgenomen.
Uiteraard kan ook het vierkante model is asfaltwe-
gen op de traditionele manier geplaatst worden.
Met De HTR serie kiest men voor een hoge kwalit-
eit en een perfecte oplossing inzake aansluiting op 
de omliggende verharding.

AQUAGATE 600 RM

AQUAGATE 600 VM

AFDEKKINGEN

HTR

 
HTR is een van de meest duurzame 
rubbersystemen die op de markt verkrijgbaar is in 
puafdekkingen.

Dit systeem is ontwikkeld binnen SVA om 
een duurzame bescherming te bieden tegen 
rammelende deksels in druk bereden wegen.

HTR staat voor High Traffic Resistance en 
voorziet het deksel van bescherming zowel in 
verticale richting als horizontale richting.

De rubber is een mengeling van diverse soorten 
rubber (CR) voor een optimale kwaliteit.

Afmetingen uitgedrukt in mm.

Type Dagmaat  Boven-
maat

Onder-
maat

Rand-
hoogte

Bel.
klasse Scharnier Materiaal Certificaten

600 RM – 16 HTR 600 785 590 160 D Nee Beton/GY KOMO  
NL BSB

600 VM – 17 HTR 600 740x740 740x740 170 D Nee Beton/GY KOMO  
NL BSB

600 VM – 24 HTR 600 740x740 740x740 240 D Nee Beton/GY KOMO  
NL BSB

Over duurzaam ondernemen gesproken…

•   Wist u dat SVA sinds 2014 het certificaat CO2 Bewust (niveau 3) bezit?
De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om het CO2-bewust handelen van bedrijven die deelnemen aan 
(Europese) aanbestedingen te vergroten.  Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik 
van materialen en gebruik van duurzame energie.

•   SVA is ook de trotse bezitter van een ISO 14001 certificaat. Voor het behalen van deze certificering, 
zijn alle activiteiten, producten en diensten van het bedrijf die belangrijke milieueffecten (kunnen) hebben, 
doorgelicht.
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(1) (3)

(4)

(4)

Hulpgereedschappen
 

1) Openingshaak t.b.v. dagmaat 520/600 zonder 
scharnier (afbeelding 1)
Dit is de meest eenvoudige haar om de deksel op te 
tillen en weg te trekken uit de omranding

2) Hefboomsleutel M5S60 t.b.v. SOLO afdekkingen met 
scharnier (afbeelding 2)

Door middel van de sleutel te plaatsen op de sparing in 
het deksel en plaats te nemen achter het scharnier kan 
met de werking van het scharnier en de hefboom de 
deksel zonder veel kracht worden geopend.

3) Ontgrendel en hefboomsleutel ECOH afdekkingen met 
scharnier (afbeelding 3)

Door middel van de sparing voor ontgrendeling is de 
diefstal beveiligde deksel gemakkelijk te ontgrendelen 
met de ECOH haak, tevens kan men de haak 
positioneren t.o.v. het scharnier en de hefboom maakt 
de opening licht en comfortabel.

4) Universele openingshaak COVERUP

De COVERUP kan men toepassen op elke putafdekking 
en maakt het openen van deksel zeer comfortabel en 
ergonomisch verantwoord.
Bovendien opent de COVERUP deksels die zelden 
zijn geopend en vastzitten door vervuiling in een 
handomdraai. De volledig uit RVS gemaakte COVERUP 
wordt geleverd in een handige schouder
Draagtas en is voorzien van een ophang lus voor in de 
service bus. (afbeelding 4)

Hefboomsleutel  
voor SOLO deksels

(2)

         

AFDEKKINGEN
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Aquagate® Dagmaat 700
 

We zien een toenemende vraag vanuit de markt naar 
putafdekkingen met een grotere dagmaat. Een betere 
toegankelijkheid en de toepassing op pompgemalen zijn 
vaak het argument. 

SVA biedt dan ook een aantal modellen in dagmaat 700, 
zowel ronde als vierkante uitvoeringen, en geheel uit 
gietijzer of met een aangegoten betonvoet. Uiteraard 
voldoen alle putafdekkingen aan de norm EN 124.

Ook hier wordt weer gebruik gemaakt van het 
hoogwaardig ductiel/nodulair gietijzer en zijn de 
afdekkingen met of zonder scharnier leverbaar. Elk 
model is voorzien van een hoogwaardig rubbersysteem 
en stevige slijtvaste centreernokken.

 

Aquagate® P SOLO 700 SP/12,5

 
Deze afdekking is zeer geschikt voor schachten 
in wegen en parkeerterreinen met een hoge 
verkeersintensiteit. De omranding werd zo ontworpen 
dat betonstraatstenen tot 10 cm probleemloos rondom 
bestraat kunnen worden. Uiteraard is dit product ook 
bijzonder geschikt voor toepassingen in asfalt.

Aquagate® P SOLO 700 GMB
 

 
Deze afdekking is conform EN 124 en werd ontworpen 
voor wegen en parkeerterreinen waar een grotere 
dagmaat wenselijk is. Het model wordt uitgevoerd in 
hoogwaardig laminair gietijzer met niet scharnierende 
deksels.

Aquagate® P 700 HTR RM GMB
 

 
Inmiddels ook in de dagmaat 700 een ronde 
putafdekking welke ook weer als boorputrand kan 
toegepast worden in asfaltwegen.

De afdekking is voorzien het HTR rubber systeem welke 
dynamische verticale en horizontale krachten opneemt 
en zorgt voor een rammelvrije afdekking in een grote 
dagmaat perfect voor toepassing in asfaltwegen.

         

AFDEKKINGEN
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Afbeelding: Maximo is een EJ merknaam

Aquagate® Dagmaat 800
 

 
Met een dagmaat van 800 mm is een ruime 
instapmogeljkheid voorzien, zelfs met groot materiaal. 
Dit zijn de grootste putafdekkingen in het assortiment.

Type ECON 800

De ECON 800 is ontworpen voor gebieden met 
een minder hoge of snelle verkeersintensiteit zoals 
verkeersluwe wegen, pleinen en parkeerplaatsen.
De nodulair gietijzeren afdekking is ontworpen voor een 
gemakkelijke ARBO vriendelijke en veilige opening d.m.v. 
een dubbel scharnierend deksel, zeker wanneer men 
kiest voor de optionele gasdrukveer als openingshulp.
In de openingsstand van 120˚ geeft het een 
gemakkelijke toegang en de dichtval beveiliging zorgt 
voor een veilige werkomgeving met aanzienlijk minder 
ongevallen en letsels. Het deksel is bovendien helemaal 
uitneembaar in de 90˚ positie.
Een snelvergrendeling d.m.v. 3 veerarmen zorgt voor 
een stabiele ligging in het kader en voorkomt daarnaast 
toegang voor onbevoegden.

Type MAXIMO 800

De MAXIMO 800 is de absolute topper als het gaat 
om toepassing in een dynamische verkeersomgeving. 
Geproduceerd in hoogwaardig nodulair gietijzer GJS 500-7 
en voorzien van een verbeterd deksel met antislip profiel.

Deze afdekking in dagmaat 800 is voorzien van een 
dubbel scharnierend deksel met dichtval beveiliging, een 
hoogwaardig polychloropreen rubber en is optioneel 
leverbaar met een gasdrukveer als openingshulp 
waardoor het deksel een gewichtsgevoel heeft dat < is 
dan 25 kg.

Uiteraard is ook de MAXIMO leverbaar met een 
(kwartslag) snel vergrendeling en optioneel zelfs met 
een coded key waardoor er nog een betere beveiliging 
is op het verhinderen van toegang van onbevoegd 
personeel. Ook leverbaar in een waterdichte uitvoering 
van 0,5 bar en 1,00 bar (waterkolom).
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Type Dagmaat Bovenmaat Ondermaat Randhoogte Klasse Scharnier Materiaal

P Solo 700 SP 12,5 700 800 x 800 900 x 900 125 D Ja GY

P 700 GMB/20 700 900 x 900 900 x 900 200 D Nee Beton/GY

P 700 GM/12.5 700 800 x 800 900 x 900 125 D Nee GY

P 700 RM/17 700 900 900 170 D Nee Beton/GY

P 700 RM/23 700 900 900 170 D Nee Beton/GY

P ECON 800/13 800 900 1036 130 D Ja GY

P Maximo 800/15.5 800 861 1026 155 D Ja GY
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Qua toegangssystemen zijn er diverse oplossingen mogelijk

Defenso® opbouwluiken
 

Dit gamma is ontwikkeld ter bescherming van 
belangrijke transport systemen (bv. van water, gas, 
utiliteitsnetwerken), zoals het verhinderen van toegang 
door onbevoegden en risico’s van diefstal of explosie.
Maatregelen als deze zijn groeiend noodzakelijk tegen de 
dreigingen van (chemisch) terrorisme in het kader van 
nationale veiligheid en volksgezondheid. 
SVA denkt vanuit deze optiek graag met u mee hoe bij 
uitstek kwetsbare locaties en systemen beschermd 
kunnen worden met producten als DEFENSO. 

Dit luik/afdekking is er in verschillende types en 
afmetingen. Het biedt de hoogste graad van beveiliging 
(High Risk – Security Rating 4) en voldoet eveneens aan 
de vereiste normering (LPCB gecertificeerd). De LPCB 
certificatie uit de UK is uniek in Europa wat betreft 
beveiligde en inbraakwerende luiken.

Groot aantal dagmaten mogelijk in overleg.

BEVEILIGDE  
ANTI-TERREURLUIKEN
MET CERTIFICAAT!
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AQUAGATE®

LUIKEN

De strengste kwaliteitseisen vormen al jarenlang 
de basis die een feilloze werking van onze luiken 
garanderen.
Veiligheid en gebruikersgemak nemen echter een 
steeds prominentere rol in bij de keuze voor een 
luik.

Aquagate® opbouwluiken 
 

De luiken dienen om toegang te bieden tot schachten 
die niet bereden worden door gemotoriseerd verkeer, 
die gemakkelijk te openen zijn echter afsluitbaar voor 
onbevoegden.

Deze luiken zijn leverbaar in 3 uitvoeringen:

• Type AO toepassing op locaties waar vandalisme of 
inbraak nihil is

• Type AI toepassing op locaties waar vandalisme of 
inbraak weinig voor de hand liggend is.

• Type AV toepassing waar vandalisme of inbraak 
mogelijk zou kunnen zijn en waar dit luik enige 
bescherming bied.

Luiken zijn leverbaar in aluminium voorzien van een RVS 
dichtval beveiliging.
Luiken zijn leverbaar in RVS 304 met een RVS dichtval 
beveiliging optioneel ook RVS 316.

Type A0

Type AV

Type AI
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Gietijzeren inbouwluiken
 

Voor lichtere toepassing in klasse B tot D en kleinere 
dagmaten bieden wij economische oplossingen in de 
volgende types:

•   Quattro (dagmaat van 300 tot 800 mm klasse B)
Hydraulische noppen met 4 geluiddempende noppen, ¼ 
slag vergrendeling)

•   Truck (dagmaat 300 tot 700 mm klasse D)
Dit luik houdt opstijgende geuren tegen dankzij het 
ontwerp met hydraulische dichting. Plaatsing van het 
deksel in het kader, inleghoogte 74, 80 of 95 mm.

•   HCIP (klasse C-D, speciaal voor tankstations e.d.)
Waterdicht, bestand tegen regenwater, uitneembaar, 
voorzien van een polychloropreen-rubber afdichting met 
speciaal profiel.

Zwaar verkeer inbouwluiken in gietijzer
 

Intensief bereden terreinen met zwaar verkeer zijn 
tegenwoordig aan de orde van de dag door een enorme 
toename van verkeersstromen en bedrijvigheid. De 
toegang van de onderliggende (onderhouds)schachten, 
putten en netwerken (bijv. telecom, utiliteit) moet 
uiteraard snel, eenvoudig en veilig zijn.

De waterdichte luiken binnen de productfamilies 
Ermatic®, TI-, DT- en CT-luiken bieden een solide en 
duurzame oplossing. Zij blijven stabiel onder zwaar 
verkeer en voorkomen infiltratie van stof en slib.
Leverbaar in ongekend veel varianten, dagmaten, enkel 
of modulair systeem.

Verzinktstalen inbouwluiken LYNX
 

De LYNX luiken kunnen perfect worden opgenomen in de 
bestrating zodat ze na verwerking nauwelijks opvallen. 
Zij bieden echter een zeer gemakkelijke en comfortabele 
toegang tot onderliggende schachten en putten d.m.v. 
hun scharnierende deksels met openingshulp.

In het type LYNX  onderscheiden wij twee varianten 
namelijk type AS (standaard voorzien van een gasveer) 
en het type RS (standaard voorzien van een RVS 
torsiedrukveer). Het type RS met zijn RVS torsieveer 
zorgt voor een nóg eenvoudigere opening en sluiting ten 
opzichte van de traditionele gasveerondersteuning.

Leverbaar in vele vierkante dagmaten van 600 tot 1000 
mm en een steen/tegel inlegdiepte van 48 mm of 90 
mm. Standaard met vergrendeling en openingssleutel.

De LYNX luiken zijn belastbaar tot C 250 (standaard) 
en D 400 (optie). Optioneel leverbaar met een 
veiligheidsrooster en een speciale gasveer voor in een 
H2S agressieve milieu omgeving.

LYNX AS
met gasveer

LYNX RS
met RVS drukveer

Ermatic

DT

Quattro

Truck

TI-luik

Het deksel van het Ermatic® luik kan bovendien 
eenvoudig worden verschoven op de bewerkte 
geleidingsrails. Dankzij de EM-sleutel ergonomisch door 
meer veiligheid en minder inspanning bij het hanteren.
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SPECIALE
PRODUCTEN
 
Binnen ons kwalitatief hoogwaardige assortiment 
putafdekkingen, grijpt u niet snel mis. Echter wij 
helpen u ook graag verder wanneer u wensen 
heeft, die afwijken van het basis aanbod. Ook hier 
bieden wij waar mogelijk oplossingen op maat, 
zowel technisch als esthetisch. Of het nu gaat om 
alternatieve maatvoering, materiaal, een specifieke 
opdruk of het toevoegen van bepaalde opties: wij 
bekijken in overleg met u wat mogelijk is.

Putafdekkingen met logo 
/ gemeentewapen opdruk

Bij de inrichting van de openbare ruimte, is het 
als gemeente of stad natuurlijk prachtig om uw 
eigen identiteit te laten gelden. Wij bieden u 
diverse mogelijkheden om putafdekkingen te laten 
personaliseren om zo uw eigen uitstraling kracht 
bij te zetten. Te denken valt aan het stadslogo, 
gemeentewapen of klanteigen teksten laten verwerken 
in het deksel.

STELRINGEN EN
FUNDERINGS-
PLATEN
Stelringen

 

De prefab betonnen stelringen dienen om de Aquagate 
putafdekkingen op een snelle en efficiënte manier op 
hoogte te stellen zonder nog veel te moeten metselen.
Voor de dagmaat 520 en 600 leveren wij deze in een 
hoogte van 70,100,150 en 200 mm.
Alle stelringen zijn standaard voorzien van ingestorte 
hijsankers welke een gemakkelijke maar bovendien 
veilige plaatsing mogelijk maken.
Indien meerdere stelringen op elkaar worden toegepast, 
bevelen wij aan dit te doen in combinatie met een 
stelmortel zoals een Poltec 700 o.g.

Funderingsplaten
 

Funderingsplaten worden toegepast in combinatie met 
kunststof inspectieputten welke voorzien dienen te 
worden van een putafdekking.
De belasting op de putafdekking wordt afgegeven aan 
de funderingsplaat en zorgt ervoor dat de kunststof 
schacht geen noemenswaardige belasting ondervindt.
Door de jaren heen zijn er natuurlijk diverse 
ontwikkelingen geweest in deze schachten wat betreft 
materialen (PVC , Polyester en PP) maar ook onderlinge 
verschillen tussen producenten.
SVA heeft dan ook het assortiment aangepast om 
een zo breed mogelijke oplossing te kunnen bieden in 
combinatie met onze afdekkingen.
Hulp nodig voor het selecteren van de juiste 
funderingsplaat bij een schacht of telescoop opzetstuk 
van de diverse fabrikanten?
Zie onze website of vraag onze verkoopafdeling om 
advies.
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Stelringen voor het ophogen van putafdekkingen

Funderingsplaten voor kunststofschachten

Type Afmeting uitwendig Diameter Hoogte Hijsankers

800 x 800 800 x 800 600 70 ja

800 x 800 800 x 800 600 100 ja

800 x 800 800 x 800 600 150 ja

800 x 800 800 x 800 600 200 ja

Stelring selflevel RS 90/10 800 x 900 645 100 ja

Type Afmeting uitwendig Diameter Hoogte Hijsankers

Type 800 800 x 800 330 100 ja

Type 800 800 x 800 420 150 ja

Type 800 800 x 800 420 200 ja

Type 900 900 x 900 635 120 ja

Type 900 900 x 900 635 200 ja

Type 900 900 x 900 650 200 ja

Type 900 900 x 900 680 200 ja

Type 1100 1100 x 1100 630 120 ja

Type 1100 1100 x 1100 680 150 ja

Afmetingen uitgedrukt in mm.

Afmetingen uitgedrukt in mm.
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Rooster- en waaierdeksels
 

Door het gebruik van een roosterdeksel kan eventuele 
overdruk ontsnappen (mogelijk in combinatie met 
stankslot). Ook zorgt het voor een goede beluchting van 
het rioleringssysteem.
Tevens kan een roosterdeksel ook een putafdekking met 
onderliggende put veranderen tot een grote kolk met 
een hoge afvoercapaciteit.

Waaierdeksels kunnen natuurlijk, indien het deksel een 
openwaaier motief heeft, eenzelfde werking hebben als 
het traditionele roosterdeksel, echter wordt meestal 
toegepast om het visueel duidelijk te maken dat men 
met een infiltratiesysteem te maken heeft. Dit is 
natuurlijk ook mogelijk d.m.v. een traditioneel dicht 
deksel met een waaier motief opdruk.

Straatpot “drain” afdekking voor 
kunststof schachten van 315 mm

 

Deze zijn leverbaar in twee uitvoeringen uit geheel 
gietijzer. Het type BSD 3535 opzet afdekking met 
scharnierend deksel welke gemakkelijk te openen is 
en leverbaar in de klasse B 125 en met het opschrift 
“drain”.

Het type 1463 is een afdekking in de klasse D 400 en 
is standaard voorzien van een snel vergrendeling d.m.v. 
een veer arm. Perfect toepasbaar daar waar zwaar 
verkeer mogelijk is.

Selflevel en roosterdeksel

AFDEKKINGEN

Afmetingen uitgedrukt in mm.

Type Afmeting uitwendig Diameter Hoogte Belastingsklasse

Aquagate 1463 450 x 450 259 115 D

Aquagate BSD 3535/15 drain 355 x 355 285 150 B
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AQUACARE®

AFSCHEIDERS
Wat is een afscheider

Het woord zegt het eigenlijk al. Een afscheider 
zorgt samen met water voor afscheiding tussen 
verschillende inkomende delen.Dit gebeurt op basis 
van gravitatie(zwaartekracht).Lichte delen (olie, 
vet) drijven op, zware delen (slib, voedselresten) 
bezinken.

Welke soorten afscheiders zijn er?

• Vetafscheider (plantaardig en dierlijke oliën en 
vetten).

• Olie-Benzineafscheider (minerale oliën en vetten).

• Coalisentieafscheider (minerale oliën en vetten).

• Lamellenafscheider (minerale oliën en vetten).

• Verfafscheider (verf op waterbasis).

VET-
AFSCHEIDERS
Waarvoor dient een vetafscheider?

Een vetafscheiderinstallatie is bedoeld voor de 
verwijdering van plantaardige- en dierlijke vetten en 
bezinkbare delen uit afvalwater. 

Deze afvalstoffen veroorzaken namelijk verstoppingen 
van riolering en stankoverlast en dienen uit het 
afvalwater afgescheiden te worden, voor dat er op de 
riolering geloosd mag worden. 

Een vetafscheiderinstallatie dient ook ter bescherming 
van openbare rioleringsstelsels, omdat de 
afbraakproducten van de organische vetten zeer 
agressief (zuur) zijn en rioleringsstelsels kunnen 
aantasten.

Vetafscheiderinstallaties worden onder andere 
toegepast bij: gaarkeukens, restaurants, 
verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, kazernes, 
slachterijen, vlees- en visverwerkende bedrijven, 
groente-verwerkende bedrijven en de farmaceutische 
industrie kortom overal waar men op commerciële 
basis met voedsel te maken heeft. 

Deze bedrijven en instanties zijn vanwege de wet 
milieubeheer vergunning plichtig en daarmee vaak 
verplicht een vetafscheiderinstallatie te voorzien.

Normering

• Op vetafscheiders en slibvangputten was NEN 7087 
van toepassing. 

• De nationale normen zijn inmiddels vervangen door 
Europese normen.

• Voor vetafscheiders en slibvangputten zijn dat de 
NEN-EN 1825-1 en -2. 

• Het betreft een integrale overname van de 
oorspronkelijke (Engelstalige) EN-norm, aangevuld met 
een Nederlands voorwoord. 

• Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe 
normen is de wijze waarop de capaciteitsberekening 
wordt uitgevoerd. 

• Vanaf 1 september 2006 moeten alle op de Europese 
markt verkochte olie- en vetafscheiders voldoen aan 
de NEN-EN-normen en zijn voorzien van een CE-
markering. 

Hoe werkt een vetafscheider?

Werking van vetafscheider (NEN 7087) 

Werking van vetafscheider (NEN 1825)

Hoe werkt een afscheider?

Elke afscheider werkt dus volgens het zelfde gravitatie 
principe.

Om een het beste uit een afscheider te halen zijn er een 
aantal belangrijke en kritieke punten:

• Capaciteit

• Onderhoud

• Gebruik

Capaciteitsberekening

Belangrijk verschil in de nieuwe norm is de 
capaciteitsberekening. In de NEN-EN 1825-2 worden 
in Annex A vier methoden van capaciteitsberekening 
genoemd: 

• meting van het debiet 

• berekening gebaseerd op aanwezige 
keukenapparatuur 

• berekening gebaseerd op de soort keuken of soort 
vleesverwerking 

• een op maat berekende capaciteit, die geaccepteerd 
is door het bevoegd gezag. 

Om een goede berekening voor een afscheider te 
kunnen maken is het belangrijk te weten wat er loost op 
de afscheider.

Lozingspunten zijn: 

• spoelbakken, 

• vaatwassers, 

• tappunten, 

• hogedrukreinigers,

• combi streamers, 

• groente wassers, 

• schrap machine, 

• inkomende temperatuur, 

• braadslede

Remschot

Toevoer

Slibvang-
ruimte

Afscheidingsruimte

Vetopslagruimte Afvoer

Inlaatduikschot

Uitlaat- 
duikschot

Vetopslagruimte: min. 40 L x NG 
Oppervlak afscheidingsruimte: 
minimaal 0,25 m2 x NG

Inhoud van de afscheidingsruimte: 
240 Liter x NG

Inhoud = 40 l  x  NG

Overloopschot

Inhoud = 100 L x  NG
 
Bij vleesverwerkende bedrijven
Inhoud = 200 l x  NG

De inhoud van de afscheiderruimte
is afhankelijk van de hydraulische test. 
Maximaal toelaatbaar vetgehalte in de 
uitlaat: „< 25 mg/l“

Afscheidingsruimte

Slibvangruimte

Toevoer
Afvoer

Vetopslagruimte 40 L x NG  
Minimaal 0,25 m2 x NG

Inlaat- 
duikschot

Uitlaat- 
duikschot
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Onderhoud

Om een afscheider goed te laten werken heeft deze 
onderhoud nodig. Ledigen, reinigen en helemaal afvullen 
met water!

In de NEN staat dat de slibopvangruimte voor maximaal 
50% gevuld mag zijn en de vetopslagruimte voor 
maximaal 80% gevuld mag zijn.

Dit laatste komt in het algemeen overeen met een 
vetlaagdikte van ca. 16 cm. 

Als deze grenzen overschreden worden, wordt de 
afscheider niet goed onderhouden!

Voor laagdiktemeting zijn er meerdere oplossingen.

• Peilstok
• Elektronische peilstok
• Laagdikte meter
 
Ontluchting bij een afscheider is belangrijk om stank 
te voorkomen! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doorsnede van een vetafscheider

In- en uit-
gangs-  
moffen uit PE 
aansluitbaar 
op PVC

Leegmaakkolom 
voor afstand onderhoud

Alarm + sonde

Vetlaag

AfscheiderSlib- 
afscheider

EN 1825

Zorg ervoor dat dit type toestel niet geïnstalleerd wordt op of onder de grondwaterspiegel. 
In geval van twijfel, een envelop van 15 cm uit beton 

C30/37 XF4 (norm EN1433) rond de afscheider voorzien.

Ventilatie Ø 50

PE deksels

Uitgang

Zelfdragende betonplaat 
(nodig voor 2 verhogingen)

Opvulmateriaal

Verdeelplaat
Gestabiliseerd 

zand
Ingang

Bodem 
mager beton

Verdeelplaat

Uitgang

Gietijzeren deksel 400 kN

Ventilatie Ø 50

Asfalt

Zelfdragende 
betonplaat

Ingang

Gestabiliseerd 
zand

Bodem 
mager beton

Installatie in de groenzone

• Het toestel moet ingegraven worden.

• Plaats het toestel horizontaal op een 
gestabiliseerde bodem (mager beton).

• In- en uitgang aansluiten op de 
regenwaterafvoer.

• De ventilatie aansluiten. Ø 50 mm.

• Plaats de opzetstukken, indien nodig en 
regel ze tot hoogte maaiveld.

• Vul het toestel met zuiver water, en vul 
gelijktijdig aan met gestabiliseerd zand.

• Indien het apparaat op meer dan 1m 
diepte wordt geplaatst, is het nodig een 
verdeelplaat te voorzien boven het toestel 
(te berekenen door uw studiebureau).

• Indien meer dan 2 verhogingen gebruikt 
worden dient men een zelfdragende 
betonplaat aan te brengen (dikte en 
wapening te bereken).

Installatie in de rijweg

• Het toestel moet ingegraven worden.

• Plaats het toestel horizontaal op een 
gestabiliseerde bodem (mager beton).

• In- en uitgang aansluiten op de 
regenwaterafvoer.

• De ventilatie aansluiten. Ø 50 mm.

• Plaats de opzetstukken, indien nodig en 
regel ze tot hoogte maaiveld.

• Vul het toestel met zuiver water, en vul 
gelijktijdig aan met gestabiliseerd zand.

• Indien het apparaat op meer dan 1m 
diepte wordt geplaatst, is het nodig een 
verdeelplaat te voorzien boven het toestel 
(te berekenen door uw studiebureau).

• Indien men plaatst in de rijweg dient men 
een gietijzeren deksel te voorzien (400 
kN), die vast te zetten in de zelfdragende 
betonplaat (dikte en wapening te bereken).

AFSCHEIDERS
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Lozen in het vuilwaterriool

Bij lozen van oliehoudend afvalwater in het vuilwaterriool 
is de standaardlozingseis (BBT) 20 mg/liter minerale 
olie in enig steekmonster. Deze hoeveelheid komt 
overeen met één druppel olie in een emmer water.  
 
De concentratie aan minerale olie, bepaald volgens 
NEN-EN-ISO-9377-2, in enig steekmonster van het 
afvalwater na behandeling in een slibvangput en een 
olieafscheider is niet hoger dan 200 mg/liter 

De combinatie van slibvangput en olieafscheider voldoet 
aan NEN-EN 858-1 (met wijzigingsblad A1) en -2. 

De norm van 200 mg/l geldt voor enig steekmonster. 
Om daaraan te voldoen zal de gemiddelde 
olieconcentratie veel lager moeten liggen. De reden 
waarom bij een olieafscheider conform

NEN-EN 858 getoetst wordt aan de concentratiewaarde 
van 200 mg/l en niet aan 20 mg/l ligt in het feit 
dat mogelijk een iets hogere vracht aan olie wordt 
geloosd, maar daar staat tegenover dat een goed 
gedimensioneerde en goed onderhouden combinatie 
van slibvangput met olieafscheider voor het geheel aan 
nadelige milieugevolgen goed scoort in vergelijking met 
voorzieningen waarmee een concentratiewaarde van  
20 mg/l wordt gerealiseerd.  
 

Coalisentieafscheiders:  
direct lozen in het oppervlaktewater  
of in de bodem 

Bij een lozing op open water past men een 
coalisentieafscheider toe, dit is een conventionele 
olieafscheider met als extra toevoeging een 
coalisentiefilter dat d.m.v. ad- en cohesie kleinere 
olieresten doet afscheiden.

Is het algemeen is een directe lozing van oliehoudend 
afvalwater in oppervlaktewater of bodem ongewenst.  
 
Voor de grotere wateren (aangewezen wateren) geldt 
een grenswaarde van 500 microgram per liter  
(0,5 mg/l), voor de kleinere wateren (niet aangewezen) 
geldt een grenswaarde van 50 microgram per liter 
(0,05 mg/l). 

Deze waarden zijn niet realiseerbaar met een 
olieafscheider conform NEN-EN 858-1 en 2. Hiervoor 
zullen verdergaande technieken moeten worden 
toegepast.

OLIE-BENZINE
AFSCHEIDERS 
(OBAS)
Waarvoor dient een OBAS?

Een olie-afscheiderinstallatie is bedoeld voor de 
verwijdering van minerale oliën en vetten en bezinkbare 
delen uit afvalwater. 

Deze afvalstoffen mogen niet op de riolering of 
oppervlakte geloosd worden en dienen uit het afvalwater 
afgescheiden te worden. 

Doordat een olieafscheider zowel aan de in- als 
uitlaatzijde een stankslot heeft, blijven de vluchtige 
brandgevaarlijke dampen afkomstig van bv. afgescheiden 
fossiele brandstoffen in de afscheider gevangen en 
kunnen zich niet verzamelen in het achterliggende 
rioolstelsel, wat explosiegevaarlijke situaties in het riool 
voorkomt.

Olie-afscheiderinstallaties worden onder andere 
toegepast bij: tankstations, garagebedrijven, 
autowasstraten en laad- en loskuilen

Deze bedrijven en instanties zijn vanwege de wet 
milieubeheer vergunning plichtig en daarmee vaak 
verplicht hun locatie van een olieafscheider te voorzien.

Wettelijk kader eisen

• Activiteiten Besluit

• Lozingseisen lichte minerale vloeistoffen bij lozing op 
gemeenteriool:

• < 20 mg/l of bij plaatsing van een olieafscheider <200 
mg/l

• Eisen W.V.O.

• Doelmatige bemonstering

• www.infomil.nl voor meer informatie

AFSCHEIDERS
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Grafische weergave

• Fijne oliedruppels hebben nauwelijks opdrijvend 
vermogen en worden meegenomen in de waterstroom

• Het coalescentiefilter is gemaakt van oliefine 
(olieminnend) materiaal, trekt olie aan (adhesie)

• Fijne oliedruppeltjes “plakken” aan het filter tot een 
oliefilm

• Meer druppeltjes worden aangetrokken en “plakken” 
weer aan de gevangen druppels (cohesie),  de 
druppels groeien

• Als de druppels voldoende zijn aangegroeid krijgen ze 
voldoende stijgvermogen

• Grote oliedruppels overwinnen adhesiekracht en 
stijgen snel op naar de drijflaag

Eisen voor onderhoud 
olieafscheiders in NEN-EN 858-2

In de voorschriften van het Activiteitenbesluit staan 
geen concrete voorschriften voor het onderhoud van de 
olieafscheider en slibvangput, dit is geborgd in NEN-EN 
858-2. In de voorschriften van het Activiteitenbesluit 
wordt verwezen naar de NEN-EN 858-1 en 2 en dat is 
daarom leidend. In de NEN-EN 858-2 is aangegeven dat 
ten minste één keer per zes maanden onderhoud aan 
de olieafscheider dient plaats te vinden door vakkundig 
personeel. In NEN-EN 858-2 staat het volgende (vrij 
vertaald): 

• Alle onderdelen van de olieafscheider die regulier 
onderhouden moeten worden, moeten altijd 
bereikbaar zijn. 

• Onderhoud aan het systeem moet tenminste 1 keer 
per 6 maanden uitgevoerd worden door vakkundig 
personeel. 

• Het onderhoud moet worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de instructies van de fabrikant 
en bevat tenminste de volgende onderdelen: 
slibvanggedeelte: bepaling slibvolume.

• Afscheider: meting dikte olielaag, controle 
functionering automatische vlotter, controle van het 
waarschuwingsinstrument. 

• bemonsteringsschacht: schoonmaken van het 
afvoerkanaal. 

• Olie en slib moet, zo nodig, verwijderd worden. 

• Als olie en slib is verwijderd moet de afscheider gevuld 
worden met schoon water. 

• Legen van de installatie wordt aanbevolen als de helft 
van het slibvolume in het slibvanggedeelte is gevuld 
of 80% van het opvangvolume van de afscheider is 
bereikt. 

• Naar gelang de uitkomsten van het reguliere 
halfjaarlijkse onderhoud van de olieafscheider zoals 
dat in de NEN-EN 858-1 en 2 is omschreven, zal de 
afscheider geleegd dienen te worden.

Doorsnede Olie-Benzine afscheider beton

Sinds 1998 is het EKOTEK afscheidergamma 
een vaste waarde in de afscheider wereld. Bij 
het EKOTEK®-afscheidergamma ligt de focus 
op  functionaliteit en gecertificeerde technologie. 
Centraal in het ontwerp staat techniek in een 

duurzame uitvoering, bewezen prestaties, alsook 
ergonomie en betrouwbaarheid. 

De kracht van een EKOTEK zit in een 
verbluffende basis.

De opbouw van een EKOTEK afscheider bestaat 
uit verschillende hoog kwalitatieve, duurzame en 
betrouwbare onderdelen. 

Gietijzeren deksel: 
verkeersbelasting B125 
of D400.

Binnenwerk bestaande 
uit duurzaam RVS en 
HDPE

Standaard is een EKOTEK afscheider 
voorbereid om eenvoudig op te 
kunnen waarderen naar een klasse 
I coalescentieafscheider, mid- dels 
het plaatsen van een optionele 
coalescentiefilter. De filter bevat 
een uniek 3D-Polypropyleenweefsel 
met een zeer open structuur, lange 
levensduur en is reinigbaar met 
een hogedrukreiniger. (ENKEL VAN 
TOEPASSING OP OLIEAFSCHEIDERS)

Binnenbekleding van 
HDPE T-grip lining, 
3 mm dik ( ENKEL 
PREMIUM REEKS)

Betondruksterkte bij uit- levering 
minimaal 40 Mpa. Betonkwaliteit 
klasse C50/60, milieuklasse 
XA 3 conform NBN EN 206-
1:2001 en omgevingsklasse EA 
3 conform NBN EN 1992-1-1.

IN: HDPE-aansluitstomp  
conform NEN 7008. 
UIT: RVS-aansluitstomp.

AFSCHEIDERS

Alarm set 1000 
(olielaag) en set 2000 
(olielaag en opstuwing) 

Afscheiders leverbaar van 3 l/s tot 50 l/s en Maxi afscheiders leverbaar tot 300 l/s
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KUNSTSTOF 
OLIEAF-
SCHEIDERS 
lnstallatie in de groenzone

• Het toestel moet ingegraven worden.
• Plaats het toestel horizontaal op een gestabiliseerde 

bodem (mager beton).
• In- en uitgang aansluiten op de regenwaterafvoer.
• De ventilatie aansluiten.
• Plaats de opzetstukken indien nodig, en regel ze tot 

hoogte maaiveld.
• Vul het toestel met zuiver water en vul gelijktijdig aan 

met gestabiliseerd zand. 
• Indien meer dan 2 verhogingen gebruikt worden dient 

men een zelfdragende betonplaat aan te brengen (dikte 
en wapening te bereken).

• In geval van een grote diepte is het nodig van een grote 
verdeelplaat te maken.

 
 
Installatie in de rijweg

• Het toestel moet ingegraven worden.
• Plaats het toestel horizontaal op een gestabiliseerde 

bodem (mager beton).
• In- en uitgang aansluiten op de regenwaterafvoer.
• De ventilatie aansluiten.
• Plaats de opzetstukken indien nodig, en regel ze tot 

hoogte maaiveld.
• Vul het toestel met zuiver water en vul gelijktijdig aan 

met gestabiliseerd zand.
• Indien men plaatst in de rijweg dient men een gietijzeren 

deksel te voorzien (400 kN), die vast te zetten in de 
zelfdragende betonplaat (dikte en wapening te bereken).

• In geval van een grote diepte is het nodig van een grote 
verdeelplaat te maken.

Opgepast: in geval van grondwaterspiegel

• De ballast betonplaat waarop de afscheider zal geplaatst 
worden klaarmaken. Niet vergeten de betonijzers 
waarmee de afscheider verankerd zal worden te 
voorzien.

• De beton massa moet berekend* worden om het 
verticale gedrang van het water te compenseren 
wanneer het toestel leeg is.

• Het toestel vastmaken met behulp van 
verankeringsriemen.

Alarm voor koolwaterstoffen voor de olieafscheiders 
 

 
Het alarm werd speciaal ontworpen voor het detecteren van de verhouding water/olie in de afscheider. Het geeft het 
tijdstip aan wanneer een lediging nodig is om te vermijden dat er olieverlies is naar de riolering. De sturingskoffer en 
sonde SET-DM3 beantwoorden aan de norm ATEX 94/9/EC. Goedgekeurd:  II (1) G, [EEx ia] II C, VTT 04 ATEX 
031X

Alarm voor koolwaterstoffen en slib met 2 sondes 
 

 
Het alarm voor koolwaterstoffen en slib bestaat uit twee sondes. Één om de dikte van de olielaag te meten, en de 
tweede wanneer het slib zich tussen de twee elementen van de sonde plaatst. Goedgekeurd:  II (1) G, [EEx ia] II C, 
VTT 04 ATEX 031X

Alarm voor slibafscheiders 
 

 
De SANDSET-1000 is een volledig systeem dat toelaat slib te detecteren dat zich op de bodem van de kuip afzet. De 
ultrasone sonde geeft alarm wanneer het slibniveau zich tussen de twee elementen van de sonde plaatst.

De sonde vraagt geen ijking, noch speciaal onderhoud. Het volstaat ze op het vereiste niveau te plaatsen en aan het 
stroomnet te plaatsen. Ze is conform aan de norm ATEX 94/9/EC voor gebruik in een omgeving onderhevig aan 
mogelijke explosie.

SANDOILSET 2000 

Koffer IP65 (175 x125 x 75mm) 

Aansluiting met kabel 3 x 0,5 mm2

SANDSET-1000

Alarm OILSET-1000 
Koffer IP65 (175 x125 x 75mm) 

Aansluiting met kabel 3 x 0,5 mm2

Zelfdragende
betonplaat*

(indien verkeer)
Opvulmateriaal

Ingang

Gestabiliseerd
zand

Zandbed
Ballast

betonplaat*

350 mm

De onderkant van de afscheider  
gelijkmatig rusten op een ballast betonplaat.

Ventilatie

Verankering in de betonplaat

Verankeringsriemen

PE deksel of gietijzeren deksel D-400 kN
aan te passen volgens de type van plaatsing

Uitvoer

350 mm

350 mm

Topoil

Stabilized trench
bottom or concrete
plate* depending 

on the state
of the ground

Sand bed

Sand bed

Sand bed

Stabilized sand

Stabilized sand

Stabilized sand

Ballast
concrete pave*

In

Distribution pave*

In

Distribution pave*

Self holding plate*
(if traffic)

Self holding
plate*

Ventilation

Out

Ventilation

Out

Ventilation

Out

Anchoring belts

Anchoring in the concrete pave

Cast iron cover
400 kN

PE Cover

PE Cover or cast iron cover D-400 kN
depending ot the type of installation

Filling material

Filling material

In

Filling material

Stabilized trench
bottom or concrete
plate* depending 

on the state
of the ground

De onderkant van de afscheider MOET 
gelijkmatig rusten op een gestabiliseerde bodem.

Gietijzeren deksel
400 kN

Ventilatie

Zelfdragende
betonplaat*

Opvulmateriaal
Verdeelplaat*

Ingang

Gestabiliseerd
zand

Zandbed
Gestabiliseerde

bodem of beton-
plaat*  volgens 

de staat van het 
terrein

Uitvoer

350 mm

350 mm

Topoil

Stabilized trench
bottom or concrete
plate* depending 

on the state
of the ground

Sand bed

Sand bed

Sand bed

Stabilized sand

Stabilized sand

Stabilized sand

Ballast
concrete pave*

In

Distribution pave*

In

Distribution pave*

Self holding plate*
(if traffic)

Self holding
plate*

Ventilation

Out

Ventilation

Out

Ventilation

Out

Anchoring belts

Anchoring in the concrete pave

Cast iron cover
400 kN

PE Cover

PE Cover or cast iron cover D-400 kN
depending ot the type of installation

Filling material

Filling material

In

Filling material

Stabilized trench
bottom or concrete
plate* depending 

on the state
of the ground

De onderkant van de afscheider MOET 
gelijkmatig rusten op een gestabiliseerde bodem.

PE deksel
Ventilatie

Opvulmateriaal

Aarde

Verdeelplaat*

Ingang

Gestabiliseerd
zand

Zandbed
Gestabiliseerde

bodem of beton-
plaat*  volgens 

de staat van het 
terrein

Uitvoer

*  Dikte van de betonplaat te berekenen  
door uw studiebureau.

350 mm

Topoil

Stabilized trench
bottom or concrete
plate* depending 

on the state
of the ground

Sand bed

Sand bed

Sand bed

Stabilized sand

Stabilized sand

Stabilized sand

Ballast
concrete pave*

In

Distribution pave*

In

Distribution pave*

Self holding plate*
(if traffic)

Self holding
plate*

Ventilation

Out

Ventilation

Out

Ventilation

Out

Anchoring belts

Anchoring in the concrete pave

Cast iron cover
400 kN

PE Cover

PE Cover or cast iron cover D-400 kN
depending ot the type of installation

Filling material

Filling material

In

Filling material

Stabilized trench
bottom or concrete
plate* depending 

on the state
of the ground

Sturingskoffer

Koolwaterstoffen

Water

Slib

Sturingskoffer

Koolwaterstoffen

Water

Sturingskoffer

Koolwaterstoffen

Water

Slib

Slib

AFSCHEIDERS

Afscheiders van 1,5 tot 30 l/s en Maxi afscheiders  
tot 200 l/s 
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AQUACARE®

POMP- 
SYSTEMEN
Wanneer past met een pompinstallatie toe?

• Als het niveau van het gebouw lager ligt dan het 
niveau van het riool

• Als men lange afstanden/hindernissen moet 
overbruggen

Functie van een vuilwaterpomp:

• Water en/of fecaliën verpompen

• Drukverschil overwinnen zoals statische opvoerhoogte 
en leidingsweerstand

Bepalen type pompinstallatie:

Situatie:

• Hemelwater of vuilwatertoepassing

• Soort lozingstoestellen

• Binnen- of buitenopstelling

• Verkeersbelasting van de pompinstallatie

• Toepassing i.v.m. bedrijfzekerheid (enkel of dubbel 
pompsuitvoering 

 Capaciteit:

• Lozingstoestellen / basis volumestroom

• Oppervlakte m.b.t. regenintensiteit 

Opvoerhoogte (hoeveelheid mWk)

• Maatvoering Inlaat BOB tov maaiveld hoogte

• Statische opvoerhoogte

• Leidingdiameter (instroom en pers)

• Lengte van de persleiding en aantal bochten

Vuilwater; water beïnvloed door de mens

Grijswater ; afvoeren van niet zijnde toiletten:

•  Huishoudelijke vaatwasser

• Wasmachine 

• Bad

• Douche

Zwartwater ; Fecaliën (afvoeren van toiletten)

 
Regenwater:

• Daken 

•  Gevels 

•  Balkons

•  Bedrijventerrein 

•  Laadkuilen

Drainagewater:
• Afvoer kelders 

•  Tennisbanen

•  Sportvelden

•  Bedrijventerrein 

Afvalwater t.b.v parkeerinritten zoals:
• Hellingbanen

• Autowasstraten

POMPINSTALLATIES
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Pompinstallaties (ondergronds):

Pompputten kunnen geleverd worden in beton en HDPE

Dit is afhankelijk van de situatie!

Bepalen hoogte put

T1 : Inlaatdiepte (B.O.B.) 
   N.B. Standaard heeft een pompput  
   +/- 750mm buffer onder inlaat

T2  : Uitlaat persleiding  (Afhankelijk van soort  
   pomp/balkeerklep etc.)

T3  : Kabeldoorvoer

H1 : Totale hoogte put   (Stelregel: T1 + 750mm)

D    : Diameter. Wordt bepaald conform uitvoering  
   (enkel/dubbelpomps)

Pompunit (bovengronds)

Opvoerinstallatie voor verzamelen en transporteren 
van afvalwater van bijv. woningen en bedrijven naar het 
rioolstelsel (niet geschikt om in te graven).

Waaiertypen

We onderscheiden in ons programma 3 tal 
verschillende waaiertypen te weten:

• Vortex waaier is een vrijstroomwaaier voor vaste of 
vezelachtige stoffen, vervuild afvalwater

• Één gesloten kanaalwaaier is een waaier voor vervuild 
afvalwater waarbij een grote afstand verpompt dient 
te worden.

• Snijdwerk waaier is een waaier met een snijdwerk 
(mes)

Lagerhuis

Motorhuis

Kabeldoorvoer

Oliekamer

Waaier

Spoel

Oliekering

POMPINSTALLATIES
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Signaleringen en besturingsystemen

Signaleringen d.m.v.:

 

• Vaste vlotter aan de pomp

• Losse vlotter

• Open meetbel

• Hoogwater vlotter

• Druksensor

Besturingsysteem d.m.v.: 

• Besturingskastje met een hoogwatervlotter.

• Digitale besturingskast voor enkel en 
dubbelpompsinstallatie.

Problemen bij pompen

• Verstopping/vervuiling

• Luchtbel

• Verkeerd aangesloten spanning

Selectiecriteria om de 
juiste pomp te selecteren:

Situatie:
• Hemelwater of vuilwatertoepassing
• Soort lozingstoestellen
• Binnen- of buitenopstelling

 Capaciteit:
• Lozingstoestellen / basis volumestroom
• Oppervlakte m.b.t. regenintensiteit

 Opvoerhoogte (hoeveelheid mWk)
• Statische opvoerhoogte
• Leidingdiameter (instroom en pers)
• Lengte van de persleiding en aantal bochten

Voorbeeld van verkeerde werking cq onderhoud Voorbeeld van vervuiling in unit (1)

Voorbeeld van vervuiling in unit (2) Voorbeeld van vervuiling in unit (3)

Voorbeeld van verkeerde werking cq onderhoud

POMPINSTALLATIES
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MAATWERK
Introductie

Bij SVA kunt u terecht voor allerhande technische 
betonproducten welke niet standaard op de markt 
verkrijgbaar zijn, maar toch onmisbaar voor uw project.

Zit u met een specifieke situatie, waarbij u een 
maatwerkproduct als oplossing ziet, dan bent u bij ons 
aan het juiste adres. De keuze voor prefab beton zorgt 
ervoor dat u zich op de werf enkel nog hoeft te focussen 
op plaatsing.

Eigenschappen

• Alle producten worden gemaakt uit zelfverdichtend 
beton. (druksterkte mogelijk tot 85 N/mm2)

• Standaard met Portland-cement: 
- Cement met hoge aanvangssterkte, 
- Portlandcement HES voldoet aan de bijkomende eis 
betreffende de druksterkte op 1 dag.

• HSR-cement mogelijk.

• Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten, welke 
wordt aangewend in een agressieve omgeving.

• Hoge flexibiliteit door toepassing van 
systeembekistingen.

• Hulpstukken zoals PVC–moffen, glip en glijdichtingen, 
connectoren, stabox, waterkeerplaten, gietijzeren 
deksels, spindelschuiven, afsluiters, bevestigingsrails, 
straatpotten, buisstukken, ... worden tijdens het 
produceren mee ingestort.

• Voor specifieke toepassingen kan er een 
wandbescherming voorzien worden van HDPE of PP 
lining. Deze wordt in de productie mee ingestort, wat 
zorgt voor een perfecte verankering.

Ondersteund door in huis ontwikkelde calculatiesoftware 

kunnen projectspecifieke producten razendsnel 
gecalculeerd worden. Vooraleer het maatwerk in 
productie genomen wordt, krijgt u steeds een duidelijk 
plan. Hierop staat alle informatie van het eindproduct, 
met vermelding van de dimensies, eventuele toebehoren 
en wapeningsdetails.

Indien gewenst, en afhankelijk van het toepassings- 
gebied, kunnen ook deze elementen onder keurmerk 
geproduceerd worden.

Naast het produceren, verzorgen wij indien gewenst het 
transport naar de werf.

Plaatsing kan vlekkeloos en razend-snel verlopen, wat in 
sommige gevallen onontbeerlijk is.

Overzicht van mogelijke maatwerktoepassingen

• Afwateringsgoten,

• Kabel- en leidinggoten,

• Liftputten en kokers,

•  Pompputten,

•  Technische ruimtes,

•  Transformatorputten,

•  Trekputten,

•  Buffertanks,

•  Woningkelders,

•  Zwembaden,

•  Fonteinputten,

•  Opvangreservoirs,

•  Smeerputten

Indien u tijdens het project op een situatie stoot die 
technisch of praktisch onmogelijk op te lossen is met 
standaard producten, kan u steeds een beroep doen 
op onze commercieel technische medewerkers. Zij 
staan tot uw beschikking om de meest efficiënte en 
economische oplossing te ontwikkelen naar uw wens.

MAATWERK
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TERUGSLAG-
KLEPPEN
Introductie

Bij wateroverlast moet u volledig kunnen vertrouwen op 
de terugslagkleppen die u hebt geïnstalleerd. 

Een goede terugslagklep verricht haar werk degelijk en 
onopvallend. Pas wanneer het water stijgt of er een 
overstroming is, beseft men de enorme waarde van 
terugslagkleppen. 

Simpel gezegd: Een terugslagklep is ontwikkeld om 
uitstromend water o.m. regenwaterafvoer door te laten 
en instromend, hoog water, tegen te houden, waarbij 
de klep bestand moet zijn tegen corrosie. Om die reden 
wordt de terugslagklep reeds zeer lang toegepast in de 
meest uiteenlopende situaties.

Traditioneel ontwerp in metaal

De traditionele metalen klep kan verantwoordelijk zijn 
voor een aantal problemen. Doordat zij vervaardigd is 
uit gietijzer of staal is zij van nature zwaar. De hoofdtaak 
van deze klep, het simpel openen met weinig weerstand, 
is complex en kwetsbaar. Daarbij kan corrosie, met 
name in zeewater, een probleem vormen.

HDPE

De HDPE klep biedt veel aantoonbare voordelen, 
waaronder:

• Geen roest.

• Uitstekend bestand tegen onder andere zuren, 
zouten, alkaliën oplossingen, oplosmiddelen en olie.

• Hoge UV bescherming, door toevoeging van koolstof 
aan het materiaal, om de stabiliteit bij de toepassing 
te maximaliseren.

• Probleemloos in gebruik tussen de -20°C en +50°C.

• Laag soortelijk gewicht, dus licht.

• Maatvast.

• Eenvoudig te verwerken als hout.

• Geen rottingsverschijnselen.

• Geen materiaalmoeheid.

• Schokbestendig.

• Grote flexibiliteit in ontwerp en maatvoering.

• Economisch ontwerp en design.

Deze karakteristieken resulteren in de volgende 
voordelen:

• Lang en probleemloos gebruik.

• Ook in agressieve omgeving geen coating nodig.

• Bijzonder lage openingsweerstand, in vergelijking met 
de traditionele terugslagklep.

• Lage afschrijvingskosten.

Onze HDPE terugslagkleppen hebben openingsdrukken 
in mm in plaats van de gebruikelijke cm.

HDPE heeft een lager soortelijk gewicht dan water. 
Hierdoor blijft het drijven. Het gewicht van het deksel 
is vermeerderd tot ongeveer 1100 KG per m2 door de 
toevoeging van ballast. Een en ander betekent dat de 
klep haar werk zal doen onder elke situatie. Gelijktijdig 
bent u verzekerd van opvallend lagere kosten dan bij de 
traditionele terugslagklep.

Wanneer de klep zich volledig onder water bevindt is 
de benodigde openingsdruk niet meer dan 10 mm 
waterkolom! 

• Minimaalonderhoud. Door de gladheid van het 
materiaal kan vuil zich moeilijk aan de oppervlakte 
hechten. 

• Lichtgewicht constructie. Eenvoudig te installeren en 
te hanteren.

• HDPE is een chemisch resistent materiaal. Mogelijke 
schade aan het oppervlak zal geen corrosie 
veroorzaken.

• Onbeperkte mogelijkheden. 

• Ons unieke CAD/CAM productiesysteem garandeert 
de mogelijkheid om elke gewenste terugslagklep te 
leveren. Maatwerk dus.

• Kleppen kunnen worden voorzien van een specifieke 
openingsdruk en/of installatievoorziening.

• Meer dan de helft van deze producten wordt op maat 
gemaakt.

Selectie overwegingen

Door de grote verscheidenheid aan toepassingen 
hebben wij een checklist samengesteld om eenvoudig te 
kunnen bepalen welk type klep voor u de beste oplossing 
is in situaties zoals:

• Permanent onder water of vloedpreventie/
noodsituatie.

• Vrij verval stroom of drukleidingen.

• Montage aan muur, flens, PVC of betonnen buis.

Wij bieden u een pasklare oplossing voor elke situatie. 

Om te bepalen welk product het beste is voor uw 
situatie dienen de volgende overwegingen: 

• Doorsnede van de opening.

• Toepassing.

• Type doorstroming: vrij verval of drukleiding.

• Maximale waterdruk aan de voorzijde in meters 
waterkolom (permanent of tijdelijk).

• Installatiesituatie.

 

Toepassing

Wanneer de terugsslagklep uitsluitend bedoeld is 
voor noodsituaties of overstromingen gedurende een 
bepaalde tijd is klep type PTK-G de beste oplossing.

Dit model wordt gewoonlijk boven de waterlijn 
geïnstalleerd. Het voorkomt terugstromen van het 
water in tijden van een plotselinge stijging van het 
waterniveau door hevige regen of overstromingen. De 
uiterst compacte maten maken het mogelijk de klep 
te installeren in kleine ruimten waar andere, meer 
traditionele uitvoeringen, niet passen. 

Wanneer de klep wordt blootgesteld aan golven,getijden 
of zich permanent onder water bevindt, adviseren wij 
een terugslagklep met een hoek van 10 graden, type 
PTK-A of PWK-F. 

Deze hoek garandeert een waterdichte oplossing, 
doordat het deksel altijd op de zitting drukt.

Vrij verval en drukleiding situaties

De stroomsituatie is van belang om te bepalen welk type 
terugslagklep gewenst is. 

Een klep van het type PTK is gemaakt voor vrij verval. 
Deze is gebaseerd op niveauverschillen (gravitatie) 
en lage stroomsnelheden. Wanneer de klep wordt 
geïnstalleerd op het eind van een pompstation kan 
type PTK niet toegepast worden. In deze situatie is dan 
terugslagklep type PWK de juiste oplossing.

Terugslagklep boven het 
waterniveau 

Gebruik van PTK-G 
boven het waterniveau

Terugslagklep in onderwater 
situatie

Toepassing van PTK-A

 

TERUGSLAGKLEPPEN
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De functie van een be-/ontluchting

Wanneer de klep functioneert in combinatie met een 
pomp zal de functie van een luchtafvoer niet direct 
noodzakelijk lijken.

Het wordt pas duidelijk wanneer de pomp stopt, want 
alleen dan werkt de be/ontluchter. Als de pomp stopt, 
stroomt het water terug. De klep zal dit voorkomen. 
In de zeer korte tijd tussen het moment dat de pomp 
stopt en de klep sluit, kan er echter een zeer grote 
druk ontstaan, doordat er in de afvoerbuis een vacuüm 
ontstaat. 

Zo’n vacuüm kan ernstige beschadigingen veroorzaken 
aan de afdichting, ophangpunten en de zitting van de 
klep. 

De ontluchting voorkomt zo’n vacuümvorming door 
luchtafvoer via de be/ontluchter en voorkomt hiermee 
dus schade aan de klep. 

Op deze manier sluit de klep langzaam op een 
gecontroleerde manier.

Wanneer de pomp wordt gestart, wordt de lucht in de 
leiding samengeperst. Deze samengeperste lucht kan 
de leiding verlaten door de be/ontluchting.

De doorsnede van de be/ontluchtingsbuis is ongeveer 
10 tot 15% van de doorlaat van de klep. 

Kleine terugslagkleppen tot 400 mm diameter zijn 
voorzien van een schroefopening, aangegeven in inches. 
Bij grotere diameters is de ontluchtingsbuis uitgerust 
met een flensverbinding. 

De afnemer kan de be/ontluchter verlengen, zodat deze 
zich boven het maximale waterniveau bevindt.

Maximale druk

De standaard terugslagkleppen zijn zo geconstrueerd 
dat zij bij lange duurbelasting (LD) een druk weerstaan 
van doorlaathoogte plus 1 m. Korte duur (KD) zijn de 
kleppen bestand tegen 5 mwk. Korte Duur is maximaal 
72 uur waarbij de drukberekend wordt vanaf Binnen 
OnderKant leiding (BOK)

Onderstaande toelaatbare drukken zijn van toepassing 
op alle terugslagkleppen: 

1. 5 meter waterkolom vanaf de bodem van de 
rioolbuis voor de korte periode van 72 uur 

2. 1 meter waterkolom vanaf het hoogste punt 
(permanent) van de rioolbuis 

Wanneer de druk verschilt van bovengenoemde 
situaties, vooral wanneer deze hoger is, neem dan 
altijd contact op met ons. De terugslagklep kan dan 
aangepast worden aan de gewenste waterdruk.

Muurmontage

Doordat de meeste doorlaten al in het beton zijn 
opgenomen, is opbouwmontage de meest gangbare 
wijze van monteren van terugslagkleppen. 

Hierbij is van toepassing dat de PTK-Gverticaal wordt 
gemonteerd en de terugslagklep PTK-A in een hoek van 
10 graden.

Neopreen afdichtingsband wordt hiervoor meegeleverd 
om een waterdichte verbinding tussen muur en 
frameplaat te garanderen.

Pomp in werking

Pomp treedt in werking

PTK-G muurmontage

Pomp stopt

TERUGSLAGKLEPPEN
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Flens

De terugslagklep kan eveneens worden gemonteerd op 
een z.g.n. contraflens. De door ons geleverde flens is 
een standaardflens volgens DIN EN 1092-2St. PN 10. 
Andere typen flens volgens de normen BS, ASTM en 
DIN kunnen op verzoek worden geleverd.

De verbinding F voor flens wordt altijd toegepast bij de 
PWK terugslagklep. Omdat deze een verbinding vereist 
die bestand is tegen druk- en trekkrachten. 

Een speciale pakking en bouten behoren niet tot de 
standaard leverantie.

PVC buis

Het P-model kan aangesloten worden op een PVC 
HDPE buis met een mof. Zoals aangegeven in de tabel 
op pagina 1.2 is de buitendiameter van de verbinding 
gelijk aan de buitendiameter van de PVC-buis.De 
terugslagklep met een P-verbinding kan dus eenvoudig 
worden gemonteerd op een PVC-buismet een steekmof. 
Bij HDPE-Ieidingen kan er ook een elektrolasmof worden 
toegepast die het geheel aan elkaar last.

Betonnen / stalen buis

Om dezelfde terugslagklep aan een betonnen of stalen 
buis te bevestigen wordt eerst een buisstuk aan 
het klepframe gelast. Daarna wordt deze in de buis 
geschoven.

De terugslagklep wordt bevestigd door middel van 
bouten. De Neopreen pakking die wordt bijgevoegd, 
zorgt voor een waterdichte verbinding tussen de mof en 
buis.

De pakking wordt hiertoe om de mof gewikkeld en in de 
buis gedrukt. 

Deze methode garandeert een waterdichte verbinding. 

Bovenstaande gegevens dienen eveneens als leidraad 
om op eenvoudige wijze te controleren of u de juiste 
producten hebt ontvangen. 

Ook voor renovatie of vervanging van bestaande, veelal 
houten kleppen, kunt u bij ons terecht. Deze worden 
altijd ter plaatse ingemeten.

PTK-F met flens
PTK-F met flens

PTK-BS voor  
stalen buis

PTK-P voor PVC-buis

TERUGSLAGKLEPPEN
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SCHUIF-
AFLUITERS
Introductie

HDPE is uitermate geschikt voor toepassingen op 
het gebied van waterbeheersing door de volgende 
eigenschappen: 

• Corrosievrij. 

• Zeer goede weerstand tegen zuren, zouten en alkaliën 
in agressieve oplossingen, veel verdunningsmiddelen, 
oliën etc.

• Hoge UV beschermingsgraad door toevoeging van 
koolstof aan het materiaalom het te stabiliseren.

• Niet giftig, kan dus worden toegepast in

• voedsel gerelateerde industrieën.

• Bruikbaar tussen de -20 en +50 graden C.

• Laag soortelijk gewicht.

• Even eenvoudig te verwerken als hout.

• Enorme maatvastheid.

• Geen materiaalrot.

• Geen materiaalmoeheid.

• Stoot en schokbestendig.

• Zeer flexibel.

• Economische ontwerpen en toepassingen van het 
materiaal.

Deze eigenschappen resulteren in de volgende voordelen 
voor de gebruiker:

• Zeer lange gebruikstijd, omdat het materiaal 
corrosievrij blijft.

• Zelfs in een agressieve omgeving geen speciale 
coating nodig.

• Minimaalonderhoud.

• Lichtgewicht constructie.

• Eenvoudig te verplaatsen en te installeren.

• HDPE is een zeer solide materiaal.

• Eventuele schade aan het materiaal leidt niet tot 
inwendige corrosie.

• Enorme vrijheid in ontwerp. 

Ons zeer moderne productiesysteem opent de 

mogelijkheid tot speciale ontwerpen en maatwerk 
voor elke situatie. Zo kunnen de producten 
probleemloos worden aangepast aan speciale druk- of 
installatievoorwaarden. Het beste voorbeeld hiervoor 
is ongetwijfeld het feit dat ruim 50 procent van onze 
producten als maatwerk kan worden bestempeld.

Spindelschuif afdichtingssysteem

De spindelschuif PRA-G is een gestandaardiseerde 
uitvoering met diameters tot 2000 mm bestand tegen 
waterdrukken tot 5 meter waterkolom dubbelkerend.

Spindelschuiven kunnen eveneens geleverd worden 
met vierkante doorgangen, voor toepassing in een 
drempelloze vloer en voor grotere waterdrukken. 

Een speciaal kenmerk van de PRA-G spindelschuif is 
de waterdichtheid. Het speciale afdichtingssysteem is 
eveneens verwerkt in andere producten zoals schuiven 
en waterkeringen. 

Hoewel lekkage aan spindelschuiven alom nog steeds 
wordt geaccepteerd als een niet te vermijden euvel, 
hebben wij een zeer flexibele afdichting ontwikkeld 
waarmee het lekkageprobleem tot een absoluut 
minimum kan worden teruggebracht tot maximaal 
1%van de toegelaten lekkage hoeveelheid volgens de 
American Standard. (C 501 of the American Water 
Works Association AWWA).

Dit unieke ontwerp stelt ons in staat haar garanties 
te completeren, doordat de dichtingszitting in beide 
drukrichtingen voor afsluiting zorgt.

In deze situatie is de EPDM afdîchting in de schuif 
samengeperst en aangedrukt tegen de frameplaat. Het 
bolle gedeelte van de afdichting is dan volledig in contact 
met het frame.

In deze situatie zorgt de lip aan de EPDM afdichting 
ervoor dat er nog steeds contact is met de frameplaat. 
Ons afdichtingssysteem gebruikt hierbij de waterdruk 
om een goede afsluiting te realiseren.

Er is geen zwakke plek waar een lek kan ontstaan, 
omdat de afdichting een permanent onderdeel is voor 
ronde, vierkante en rechthoekige openingen. 

Het unieke van ons afdichtingssysteem berust ook op 
het feit dat er geen bevestigingsmaterialen voor nodig 
zijn. Spindelschuiven worden volkomen waterdicht 
geleverd en vragen op locatie geen enkele nabewerking. 

De spindelschuif is een compleet samengestelde unit 
klaar voor gebruik. De afnemer kan volstaan met 
minimaal installatiewerk. 

Na installatie is afstelling niet meer nodig. Wat rest is 
een bijzonder onderhoudsvriendelijk product.

Advies

Controleer vóór montage de vlakheid van de muur om 
de best mogelijke waterdichtheid te realiseren.

Selectie overwegen

Om te bepalen welk product geschikt is voor welke 
situatie is het goed de volgende punten in uw 
beoordeling mee te nemen:

• Afmeting van de opening.

• Stroomrichting. Komt de druk van de voorzijde, de 
achterzijde of van beide kanten?

• Hoeveel is de maximum. waterdruk in meter 
waterkolom?

• Is het muur of kanaalmontage?

• Bedieningsmethodes zoals plaatselijk of 
afstandsbediening.

• Stijgende of niet stijgende spindel.

Waterdruk: vierzijdige afdichting 
versus driezijdige afdichting

Als de druk hoger is dan de hoogte van de deur en 
men de stroming wil isoleren, dan is een schuifafsluiter 
type PRA-G met een doorlopende afdichting rondom 
de opening vereist. Wij noemen dit een vierzijdige 
afdichting, ofwel een dubbelwerkende afdichting in beide 
richtingen.

Bij een schuifafsluiter van het type PRA-G bevindt 
de afdichting zich in de deur en is de lip naar binnen 
gericht om de openingsdruk te weerstaan.

PTK-F met flens

Druk op de achterzijde

Druk is hoger 
dan de hoogte 
van de deur

SCHUIFAFSLUITERS
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Wanneer de druk gelijk is aan de hoogte van de deur en 
men wenst de stroom te blokkeren, is een schuifafsluiter 
type PKS met een permanente afdichting op 3 zijden van 
de opening noodzakelijk.

Wij noemen dit 3-zijdige afdichting; in de meeste 
gevallen apart werkend. (afdichtingdoor druk op de 
voorzijde) De standaardtoepassing hier is de stroom in 
één richting te blokkeren. In dit ontwerp is de afdichting 
geplaatst in het frame, met de lip naar buiten wijzend, 
om de sluitdruk te kunnen weerstaan. Deze methode 
wordt ook toegepast bij de keerschuif type PKS en voor 
overstortschuiven type POS en DPOS.

Waterdukmogelijkheden

We meten de druk op de spindelschuif in meters 
waterkolom door de afstand te nemen van de 
Binnen OnderKant Doorlaat (BOK) naar het hoogste 
waterniveau.

Installatie situatie/drempel 
van de schuifafsluiter

De meest voorkomende installatiesituatie voor 
schuifafsluiters is montage tegen een muur.

Overtuig u dat er voldoende ruimte onder de doorlaat 
is om de schuifafsluiter probleemloos te monteren. 
Zie punt 1 in het diagram hier boven. De PRA 
Gschuifafsluiters hebben een 100 tot 125 mm hoge 
drempel afhankelijk van de afmetingen van de openingen 
(zie Z-afmetingen in de tabellen).

Een schuifafsluiter met een standaard drempelhoogte 
heeft altijd een uitsparing nodig om de onderzijde van 
de spindelschuif te kunnen plaatsen. Dit kan echter 
in het kanaal een vuilophoping veroorzaken. Om dit te 
voorkomen kan worden gekozen voor een drempelloze 
uitvoering.

Muurmontage/wandmontage

De meest voorkomende manier van montage is op 
betonnen muren met gebruikmaking van muurankers en 
chemische capsules. De afdichting tussen de muur en 
de frameplaat is een Neopreen pakking.

Controleer altijd of de muur voldoende vlak is. 
Oneffenheden kunnen de werking van de schuifafsluiter 
nadelig beïnvloeden. 

Kanaalmontage

Montage in zgn watergangen wordt hoofdzakelijk 
toegepast door overstortschuiven die aan 3 zijden 
afdichten tot de hoogte van de deur. Ondanks dat 
deze producten bijna altijd in watergangen worden 

geïnstalleerd is eveneens muurmontage mogelijk. 
Kanaalmontage kan worden verricht door de 
overstortschuif te monteren op een bijbehorend RVS 

of HDPE frame. Deze methode wordt vaak toegepast 
in bestaande kanalen zonder verdere voorzieningen tot 
montage.

Wanneer er ruimte is in het kanaal kan de schuif 
worden ingestort. Dit kan ook gerealiseerd worden in 
combinatie met een drempelloze vloer op de bodem. 
Een interessante en eenvoudige optie is het installeren 
in een frame van HDPE. Groot voordeel van deze 
methode is dat de gehele installatie eenvoudig kan 
worden verwijderd.

Druk is lager 
dan de hoogte 
van de deur

Hoogte 
in meters 
waterkolom

Zij-aanzicht van de drempel van de schuifafsluiter

Zij-aanzicht van een schuifafsluiter voor een drempelloze
vloertoepassing.

Montage in een kanaal met bijbehorend frame (PKS)

Vulmiddel in een sponning / sparing

Montage in een sponning / sparing met HOPEwiggen

Muurmontage

Afdichtingssysteem schuiven

SCHUIFAFSLUITERS
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Uitvoeringsmogelijkheden

Wij leveren spindelschuiven en afsluiters voor praktisch 
elke situatie in elke gewenste uitvoering, waaronder: 

• Plaatselijke of afstandsbediend.

• Handbediend met vloerkolom, haakse

• tandwielkast, handwielof sleutel.

• Pneumatisch of hydraulisch.

• Aandrijving met niet stijgende spindel

• (standaard) of stijgende spindel.

Om de benodigde spindeluitvoering te bepalen dient 
men gebruik te maken van de H-afmetingen in de 
spindelschuif tabellen. De H-maten geven een indicatie 
van de installatiediepte vanaf de bodem/doorlaat

Samenvatting

Wanneer het hoogste en laagste punt bekend is, 
dan weet u ook de installatiediepte. Wanneer u de 
H-afmeting bepaalt t.o.v. de installatiediepte weet u de 
benodigde spindellengte.

SCHUIFAFSLUITERS
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RVS  
AFWATERING
• Industriële afvoerputten

• Mini afvoerputten

• Roostergoten

• Sleufgoten

Reuksloten

Belastingsklassen binnen

Belastingklassen conform EN 1253

H1,5 (1,5 kN) 
Vlakke daken (geen terras).

K3 (3 kN) 
Voetgangersverkeer.

L15 (15 kN) 
Commerciële terreinen (lage intensiteit 
verkeer).

M125 (125 kN) 
Zones met intensief verkeer (magazijn, 
garage,...).

A15 (15 kN) 
Voetgangers- en fietsverkeer.

B125 (125 kN) 
Parking, licht verkeer, overgangen.

C250 (250 kN) 
Licht commerciele voertuigen.

D400 (400 kN) 
Zwaar verkeer.

Belastingsklassen buiten   

Belastingklassen conform EN 1253

Voorbeelden afvoerputten MINI / INDUSTR. Voorbeelden afdekroosters MINI / INDUSTR.

W250/H & D255/H

W200/V-H & D200/V-HH

W250-W400/V &  
D255-D400/V

Wm150 & Wm200/V-H

W300-W400/H & 
D300-D400/H

RVS AFWATERING



94 95

RVS  
ROOSTER-
GOTEN
• Breedtes van 150 tot 800 mm
• Minimale hoogte 65 mm
• Vlakke of geplooide bodem
• Afschot 0,5 %
• Module max. 4 m
• Verbinding met koppelflenzen
• Randopvulling
• Verschillende type roosters
• Afvoer dmv afvoerputten
• Voorzien van stelvoeten en verankeringen

Roosters en hoekprofielen Sleufgoten

•  Breedte 60 mm (20 – 20 – 20)
• Sleufopening van 8 – 30 mm
•  Min. Hoogte 65 mm
•  Afschot 0,5 %
• Module max. 4 m
• Verbinding met koppelflenzen
• Randopvulling
• Geen rooster
•  Afvoer dmv afvoerputten
•   Voorzien van stelvoeten en verankeringen 

Vragen m.b.t aanvraag RVS goten

• Lengte van de goot, incl. afvoerput of exclusief
• Afvoerput 1 delig of 2 delig
• Externe of de interne afmeting van de goot
• Type goot:  roostergoot of sleufgoot
• Beschikbare (inbouw)diepte
• Vlakke of geknikte bodem
• Afschot
• Type rooster
• Hoeveelheid af te voeren water
• Belastingsklasse van de goot
• Randopvulling: niets, kunststof, epoxy, rubber of 

volledige rvs randvulling
• Wat voor soort vloer is de afwerkvloer (flens of géén 

flens)

Minimale hoogte

 

Randopvullingen

 

Kunststof

Koker profiel

Epoxy

Rubber

RVS AFWATERING
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Service

Een constructieve samenwerking met onze klanten,
betekent voor SVA méér dan het leveren van 
hoogkwalitatieve producten of een goede prijs-
kwaliteitsverhouding. Deskundig advies, oplossingen op 
maat en een brede dienstverlening gaan hierbij hand in 
hand.

Soms leveren wij een klant dus niet wat hij vraagt, 
maar wél wat hij nodig heeft. Goed luisteren en met 
u meedenken vanuit onze jarenlange praktijkervaring, 
dát is wat onze medewerkers elke dag weer graag 
voor u willen en kunnen betekenen. SVA is niet alleen 
leverancier maar ook uw partner in afwatering!

Heeft u vragen over ons uitgebreide producten-
assortiment, behoefte aan deskundig advies of een
vraagstuk op het gebied van maatwerk? Vraag het
uw afwateringsspecialist! Contacteer ons telefonisch of 
via email, wij helpen u graag verder!

Op onze internetsite kunt u daarnaast diverse
technische fiches, plaatsingsvoorschriften en
bestekteksten downloaden.

Tel. +31 (0)495 53 48 15
Fax. +31 (0)495 53 27 85
info@sva.group
www.sva.group

Duurzaamheid en milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft
een belangrijke positie ingenomen binnen de 
bedrijfsfilosofie van SVA. Niet alleen vanuit onze eigen 
maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat 
dit door steeds meer klanten wordt vereist. Steeds 
meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en 
waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop 
van goederen en diensten en gaan concrete MVO 
initiatieven en processen meewegen bij de selectie van 
leveranciers.

Het duurzaamheids- en milieubeleid van SVA wordt 
periodiek beoordeeld via certificeringstrajecten en is 
zowel zichtbaar als meetbaar dankzij diverse concrete 
reductiemaatregelen in onze bedrijfsactiviteiten en 
productieproces.

Voor meer informatie over onze maatregelen en
voortgang op het gebied van MVO, verwijzen we u
naar onze website www.sva.group, waar u
onze factsheet MVO kunt downloaden.

CO2 Prestatieladder (skao)

De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om het CO2-
bewust handelen van bedrijven die deelnemen aan 
(Europese) aanbestedingen te vergroten. Hierbij wordt 
gelet op de CO2 productie van de eigen bedrijfsvoering 
en die van projectuitvoering. Het gaat daarbij met name 
om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen 
en gebruik van duurzame energie.

Vanaf 2014 bezit SVA het certificaat CO2 Bewust, 
niveau 3!
Hiertoe werd onafhankelijk getoetst vanuit vier 
invalshoeken, nl. zelfinzicht, reductiecommitment, 
transparantie in communicatie en deelname aan 
initiatieven.

ISO 14001 certificaat

Vanaf januari 2012 is SVA de trotse bezitter van een 
ISO 14001 certificaat. De geldigheid wordt m.b.v. 
jaarlijkse audits voor 3 jaar gewaarborgd. Voor het 
behalen van deze certificering, zijn alle activiteiten, 
producten en diensten van het bedrijf die belangrijke 
milieueffecten (kunnen) hebben, doorgelicht. Eveneens 
zijn bestaande werkwijzen en procedures op het gebied 
van milieuzorg geëvalueerd en waar nodig, aangepast.
Leveranciers van SVA worden voortaan eveneens 
beoordeeld op aspecten die van invloed zijn op de balans 
tussen People, Planet en Profit.

CONTACTEER ONS
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NOTITIES



Kanaaldijk 10 - 6031 MZ Nederweert (NL)
Tel. +31 (0)495 53 48 15 - Fax +31 (0)495 53 27 85 - info@sva.group 
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