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Wegenisdeksel D400
EN124-2 door

intens verkeer

vierkant kader
ronde deksel

dichting

met gaten

OPTIE

OPTIE

AVANTAGES DU PRODUIT
Stilte en stabiliteit
•Zichtbaar vierkant kader na plaatsing.
•Vierkante kader met een hoogte van 125mm en vrije opening
700mm.
•EPDM dichting geclipst in het kader over de ganse diameter van het
steunvlak.
•Centrering deksel in kader door de gewichtsdruk van het deksel op
de dichting.
•Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking
Plaatsingsinstructies
•Steunvlak van het kader voorzien van weinig openingen om een
groot draagvlak te bekomen voor een doeltreffende verankering.
•8 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel
verankering.
•Opening in deksel om deze vast te hechten aan openingsgereedschap voor opening.
•Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.
•Compatibel met de VIA-roosterversie (VIA GR 8L)
•Deksel voorzien van een anti-rotatie voorziening dewelke ook gebruikt wordt om deksel los te maken voor opening.

VIA 8 . H 125

889483

BESCHRIJVING
Niet scharnierend wegenisdeksel D400 vierkant, intens verkeer.
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MATERIAAL
Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563
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CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ
Certificatie EN124-2 door COPRO
73

44

ø758

PLAATS VAN INSTALLATIE
Groep 4, Klasse D400 →zie EN124.
Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde
zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen.
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OPTIES
•Gaten toe, niet geventileerd deksel
•Markering/Logo op aanvraag
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De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, https://extranet.copro.eu/nl

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto’s en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.
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