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AQUAPIPE® DUIKERBUIS

100% 
DUURZAAM & CIRCULAIR 

 

50 JAAR 
FABRIEKSGARANTIE

KENMERKEN

AquaPipe, dé buis voor het afvoeren van afvloeiend hemelwater afkomstig van o.a. autosnelwegen,
Provinciale- en gemeentelijke wegen en voor de afvoer van afvloeiend hemelwater in woon- en
industriegebieden evenals voor de afvoer van boezemwater.

Opgevangen afvloeiend hemelwater van wegen moet volgens de „Duitse richtlijnen voor de aanleg van
wegen (RAS), deel: afwatering (RAS-Ew)“ worden afgevoerd naar afgesloten een leidingsysteem. AquaPipe
voldoet met het lekdichtheidsbewijs conform EN 1277 aan alle lekdichtheidseisen van de „RAS-Ew“, de
normen EN 13476-3 en EN 1610.

AquaPipe wordt gemaakt van polyethyleen (PE-HD) in de beproefde dubbelwandige buisconstructie, zoals
beschreven in de norm EN 13476. Door de dubbelwandige buisconstructie wordt een hoge ringstijfheid
conform EN ISO 9969 van SN 8 bereikt en conform DIN 16961 de profielbuisserie 5. AquaPipe voldoet aan
de norm DIN 4262-1.
Daarmee worden nagenoeg alle toepassingen bij de afwatering van wegen gerealiseerd.

De AquaPipe wordt geproduceerd van PE-HD
grondstof. Dit materiaal heeft een zeer hoge
chemische bestendigheid, zelfs bij hoge
concentraties.

AquaPipe wordt gekenmerkt door de geribde zwarte
buitenbuis en de gladde blauwe binnenbuis. Beide
zijn in het golfdal homogeen aan elkaar vastgelast.

Het complete programma hulpstukken wordt
gecomplementeerd met de AquaDock knevelinlaten
en de Aquaflex flexibele buis.

Vanwege het lage eigen gewicht biedt de AquaPipe
veel voordelen bij het transporteren en verwerken
van de buis.

PLUSPUNTEN

Lengtes 6 m
DN 150 – DN 800
Dubbelwandige buis conform DIN 16961 van PE-HD
Ringstijfheid SN 8 conform EN ISO 9969
Profielbuisserie 5 conform DIN 16961
Lekdichtheidsbewijs conform EN 1277 voor min. 0,5
bar; voldoet aan de lekdichtheidseisen van de normen
EN 1610 en EN 13476-3
Gemakkelijk in het gebruik door laag eigen gewicht
Compleet programma hulpstukken
Inspectievriendelijk door blauwe binnenbuis
Zeer hoge chemische bestendigheid
Reinigbaar met hogedrukinstallatie conform DIN 19523
Geschikt voor SLW 60 / HGV 60
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BELANGRIJK

HYDRAULIEK

Montage volgens de voorschriften met een normale mofspleet.

AQUAPIPE®  | AFDICHTRING MET GROTE RESERVES

Het afdichtsysteem is extern getest conform EN 1277 voor min. 0,5 bar. De afdichtring van EPDM heeft
grote afdichtlippen.
Bij een vakkundige montage is een perfecte afdichting gewaarborgd.
Wanneer er echter als gevolg van inbouwfouten of bijv. zettingen in het aansluitgedeelte van de put een
duidelijk grotere mofspleet ontstaat, blijft het afdichtsysteem desondanks nog dicht.

AquaPipe voldoet met het lekdichtheidsbewijs conform EN 1277 aan alle lekdichtheidseisen van de „RAS-
Ew“, de normen EN 13476-3 en EN 1610.

Montage met een grotere mofspleet. De afdichtring blijft
desondanks dicht.

Als houvast voor de keuze van het
afschot dienen de volgende grenswaarden,
die betrekking hebben op de
binnendiameter
(d) van de buis:

Max. = 1 : d (d in cm)
Min. = 1 : d (d in mm)
( ≥ 0,3 % aanbevolen volgens RAS-Ew)

In verband met de berekende hoeveelheid
water dient de stromingssnelheid niet
lager te worden dan 0,5 m/s.

Stroomsnelheden van 6 tot 8 m/s kunnen
bij een desbetreffende keuze van het
buismateriaal worden toegestaan.

Voor de bepaling van afvoervermogens
(volledige vulling) kan rekening worden
gehouden met het hydrauliekdiagram.

De hydrauliek werd vastgesteld met
gebruikmaking van het ATV-DVWK
voorschrift A 110 op basis van de
wandruwheid tijdens het gebruik 
(kb = 0,5 mm).

Voorbeeld: Voor een afvoer van 100 l/s bij een afschot van 0,5 % is
AquaPipe DN 350 voldoende. In beton zou DN 400 nodig zijn.



In het diagram kan de van de
nominale wijdte (DN) en
stroomhelling (%) afhankelijke
afvoer (l/s) en de stromingssnelheid
(m/s) worden afgelezen.

AQUAPIPE® | AFVOERVERMOGENS

STATISCHE BEREKENINGEN

De hoge ringstijfheid van AquaPipe biedt een grote mate van zekerheid. In combinatie met een vakkundige
inbouw (EN 1610, DWA-A 139) blijft de toegestane vervormingsgrenswaarde – bij standaardinbouw, zoals
hieronder vermeld met een hoge verkeersbelasting – duidelijk onder de 6,0 % conform DWA-A 127.

Het vervormingsdiagram is echter geen vervanging voor het objectgerelateerde buisstatische bewijs conform
DWA-A 127.
In het statische bewijs worden behalve het vervormingsgedrag ook het spannings- en stabiliteitsbewijs geleverd.

Binnen het geldigheidsgebied van het diagram worden de veiligheidscoëfficiënten van 2,5 in acht genomen.

AquaPipe DN 150 – DN 800
Drukbelasting
Toppuntoverdekking 0,5 – 8,0 m
Verkeersbelasting SLW 60 / HGV 60
Leidingzone – 

Voor nevenstaand vervormings-diagram
(gemiddelde waarde van alle nominale wijdtes)
gelden de volgende inbouwvoor-waarden:

grond van de groepen: 
G3 / zware gemengde grond en
sloef (bovenste curve)
G2 / middelzware grond
(middelste curve)
G1 / niet-zware grond
(onderste curve)
Zie ook grondklasse 3 conform 
 DIN 18300; steunlaaghoek 180°,
losse steunlaag.

Bodembewerking en opvulling 
G3 met 95 % Dₚᵣ 

Geldt alleen voor nevenstaande inbouwvoorwaarden!

De van de nominale wijdte (DN) en stroomhelling (%) afhankelijke afvoer (l/s) en 
de stromingssnelheid (m/s)

Informatie over de inbouw kunt u vinden in de desbetreffende
normen EN 1610, DWA-A 139, DWA-A 127
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BESTEKOMSCHRIJVING
PE-HD dubbelwandige Aquapipe

DN100-800 mm L=6 m1 zwart incl.
mof en rubberring 

Keurmerken lekdichtheidsbewijs
conform EN 1277 aan alle

lekdichtheidseisen van de „RAS-Ew“,
de normen EN 13476-3 en EN 1610.
Leverancier: Beuker Kunststoffen 



HEERLEN

info@beuker-bkl.com
Bolbaken 14

1505 HV Zaandam
075- 681 16 00

d.larue@beuker-bkl.com
Cronjestraat 9

6413 NT Heerlen
045- 528 05 15

drachten@beuker-bkl.com
Tussendiepen 60
9206AE Drachten

050- 547 21 80info@beukersp.com
De Veken 135

1716 KG Opmeer
0226- 36 44 40

ZAANDAM    

DRACHTEN   

 OPMEER 
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