
 

De geprefabriceerde PVC-inspectieputten in hard PVC worden vervaardigd op basis van 
rioleringsbuizen die het BENOR-merk van overeenkomstigheid dragen, zij zijn van het fabricaat 
DYKA (of gelijkwaardig). De PVC-inspectieputten zijn voorzien van het BENOR merk van 
overeenkomstigheid met de norm NBN EN 13598-1. 
 
De PVC-inspectieputten zijn te voorzien in de diameters Ø250, Ø315 en Ø400 mm, volgens 
opgave in de meetstaat. Zij worden volgens de plaatsingsplannen door de fabrikant voorzien van 
aansluitmoffen onder elke gewenste hoek en in elke voorziene diameter. 
 
De putaansluiting bestaat uit een inwendig en een uitwendig deel. Deze delen worden zowel in 
elkaar als op het putlichaam verlijmd. De gas- en waterdichte aansluiting van de PVC-buis op de 
inspectieput wordt verzekerd door middel van een in het uitwendige deel gefixeerde SBR-manchet 
(Styreen Butadieen Rubber). 
 
De putten kunnen worden voorzien van een vlakke bodem (sifon- of schepputten) of van 
een profielbodem (inspectieputten). 
 
In geval van de afvoer van vuilvracht of fecaliën dient verplicht gebruik te worden gemaakt van 
DWA-putten met een perfecte stroomlijn en zonder obstakels. 
 
Indien de put vanuit de standaardhoogte dient te worden verhoogd, dient gebruik gemaakt van 
een hiertoe voorziene opzetrand, die door middel van verlijming dient te worden bevestigd. De 
verhoging dient te geschieden met een ophoogstuk, op maat verzaagd uit BENOR-buis van 
identieke diameter en wanddikte als deze gebruikt voor het putlichaam. 
 
De gietijzeren deksels mogen de put niet rechtstreeks belasten; hiertoe dient gebruik te worden 
gemaakt van een aangepaste betonrand. De te gebruiken gietijzeren deksels zijn behandeld met 
een roestwerende verf. Zij bestaan uit een vierkante kader met daarin een rond deksel met 
opschrift. 
 
De putten zijn voorzien van een KURIO RECYCLING terugnamegarantie (gedrukt op de 
putlichamen): uitgegraven en/of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische 
kunststofleidingsystemen dienen onder bepaalde voorwaarden te worden afgevoerd met 
gebruikmaking van het door KURIO VZW gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van 
een gesloten ketenbeheer en recycling. 
 
Alle producten dienen door de fabrikant aan een permanente controle te worden onderworpen, 
conform de geldende productnormen en de voorschriften van ISO 9001:2008. 


