
Gietijzeren deksel - TWINO KARAKTERISTIEKEN

Materialen:
Gietijzer EN GJS 500-7   ISO 1083/EN1563

Proefbelasting:
400kN volgens EN124. Plaats van inbouw:
Groep 4 – Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), 
verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoer-
tuigen (en lagere groepen).

Beschermlaag:
Niet toxische en niet vervuilende waterverdunde zwarte verf.

Certifi catie product:   
COPRO

BIJZONDERHEDEN

Gewicht(en):
Van het deksel: 32.5kg.
Totaalgewicht:  62kg (TWINO SC)
  76.4kg (TWINO SP)

Zittingen die de stabiliteit en geluidloosheid verzekeren:
Polyethylene elastistische voeg vastgeklikt op het kader.

Opleggingsdruk kader: p ≤ 7.5 N/mm²

Aspect van het oppervlak: Deksel met antislipreliëf type 4L, gehomolo-
geerd. 
Type kader: monobloc gegoten kader.
Hoogte: 100mm
TWINO SC: Kader rond met vierkantige basis
TWINO SP: Kader vierkant zichtbaar met antislipoppervlak type 4L 
gehomologeerd.

Verankering van het deksel (of rooster) in het kader:
Sluiting door 2 elastische evenwijdige stangen.

Type deksel: C: externe diameter: 650mm
Autogecentreerd in zijn kader door 5 geleidingen

Openingshoek ≥100°

Scharnieren:
Antiterugslagblokkering op 90° die een onvoorziene sluiting voorkomt. 
Identifi catie markering “S”.

CONSTRUCTIE

TWINO SC: Kader die bewapening vormt voor inmetselingsbeton. Kader 
voorzien van gaten Ø 20mm om vast te pinnen, op cirkel Ø 740mm, 
indien noodzakelijk.
TWINO SP: Kader met zichtbaar oppervlak om omliggende betegeling te 
vergemakkelijken.

MANIPULATIE

Een uitsparing laat de passage van een kromming van een houweel of 
een stootijzer toe voor de handeling en het losmaken van het deksel. 
Het deksel is voorzien van 1 sleutelgat voor manipulatie met behulp van 
stootijzer, houweel of haak. Het deksel is verwijderbaar wanneer deze 
geopend is op 90°.

OPTIE(S)

Afmeting van de markering in functie van de afmetingen van het ele-
ment. Vergrendeling van de elastische stangen door moer en bout met 
speciale kop. Markering: voor andere markeringen: ons raadplegen.
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20023186 Twino SC – D400

20041069 Twino SP – D400
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