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btech informeert:
verplichte keuring
private riolering
Bij elke nieuwbouw en grote verbouwing
is vanaf 1 juli 2011 een keuring van de
privé-riolering verplicht. Wanneer er een
rioleringsproject met gescheiden riolering
wordt aangelegd in de openbare weg, zijn
alle woningen langs dit traject verplicht hun
regenwater en afvalwater te scheiden op
privaat terrein. Een correcte aansluiting op de
riolering verkleint het risico op wateroverlast
bij hevige regen, verhoogt het rendement van
waterzuiveringsstations en verlaagt het risico
op bodem- en watervervuiling. Bovendien
heeft het hergebruiken van regenwater een
positief effect op uw drinkwaterfactuur en op
het milieu!

Claroglass

ACTIE

Derbitech

ACTIE

Rockfit

ACTIE

aansluitbocht
pvc hulpstukken
Anrin

NIEUW

Net zoals alle andere nutsvoorzieningen
(zoals aardgas, elektriciteit, enz…), verplicht de
overheid vanaf 1 juli 2011 een keuring van de privaatriolering van een woning.
Deze nieuwe maatregel komt er omdat uit controles van de aansluiting op
de riolering al te vaak blijkt dat de gescheiden rioleringen verkeerd worden
aangesloten. De keuring richt zich op de goede scheiding van hemelwater (RWA
of regenwaterafvoer) en afvalwater (DWA of droogweerafvoer). Bijkomend
controleert men de correcte plaatsing en aansluiting van de septische put en de
regenwaterput, kijkt men na of het regenwater (correct) hergebruikt wordt. En of
het regenwater voldoende kan infiltreren in de bodem.
De scheiding van hemel- en afvalwater en het nuttig gebruiken en infiltreren
van hemelwater zijn de sleutelfactoren om tot een efficiënt en duurzaam
waterbeleid te komen. btech beschikt over een gevarieerd assortiment PVC:
buizen en hulpstukken (grijs en rood-bruin), filters, toezichtsputten, afvoergeulen
en -putjes,…
Deze producten vindt u terug in het hoofdstuk I van de btech cataloog.
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ActieS van de maand

in de kijker

Acties van de
maand :

Toezichts- en sifonputten

01/04 – 30/06/2011: Claroglass
01/05 – 01/05/2011: Derbitech
01/05 - 15/06/2011: Rockfit

ACTIE

Actie Derbitech
Bij aankooop van Derbitech Sealstick
ontvangt u bij Derbigum:
10 dozen + 1 doos gratis
1 palet + 10 dozen gratis
10 paletten + 1 pallet gratis
1 doos bevat 12 kokers van dezelfde kleur
(zwart, grijs of wit), 1 palet bevat 88 dozen. Dit
aanbod is geldig van 1 t.e.m. 31 mei 2011.

Voor privéwoning, aangesloten op het openbaar rioleringsnetwerk is een
gescheiden rioleringsstelsel verplicht. De dakafvoeren worden meestal op de
hemelwaterput aangesloten, de afvoer van afvalwater gaat rechtstreeks naar de
riolering. Sifonputten worden geplaatst tussen de overloop van de regenwaterput
en de riolering. Op de overloop van die put wordt een terugslagklep voorzien.
Die vermijdt terugstroming van de openbare riolering en fungeert als reukslot.
btech code

lichaam Ø

hoogte

aansluitingen

PVCPUT17

250 mm

50 cm

1x 110/110sifon

PVCPUT7

250 mm

50 cm

3x 110/125sifon

PVCPUT22A

315 mm

50 cm

1x 110/110sifon

PVCPUT23C

315 mm

50 cm

3x 110/110sifon

PVCPUT35X2

315 mm

50 cm

5x 110/125-125sifon/1x 160

PVCPUT40X2

315 mm

50 cm

5x 125/125-125sifon/1x 160
Benor gekeurd. Kleur: grijs.

ACTIE

Actie Rockfit
Van 1 mei tot 15 juni 2011 kan u per
100 m² Rockfit spouwisolatie kiezen uit
3 wereldwijnen! Bij aankoop van 200 m²
ontvangt u een kaas- en broodplank.
Meer info op www.rockwool.be.

NIE

Prijswijzigingen
Produkten

Dingemans
Derbigum
PVC
Recticel Insulation
Polyglass
EPS
Anrin
Insta-Stik

Datum

UW

Prijswijziging

01/05/’11

+ ca. 5%

01/05/’11

+ 4 tot 8%

01/05/’11

+ ca. 6%

01/05/’11

+ ca. 6%

01/05/’11

+ ca. 4%

01/05/’11

+ 5 tot 10%

01/05/’11

+ ca. 3%

01/05/’11

Meer info op www.btech.be.
U vindt hier steeds de meest recente prijzen.

U vindt een overzicht van alle afmetingen in de btech cataloog: I9 en I10
De sifonput bestaat uit 2 PVC-toezichtputten die aan elkaar verbonden zijn met
een reukafsluiter. Het volledige rioleringsnet van de woning mondt uit in de eerste
toezichtput van de sifonput. De overloop van de septische put wordt verbonden
met een tweede nazichtput. De ingewerkte aansluitingsmoffen garanderen een
waterdichte aansluiting met de rioleringsbuizen. De tweede nazichtput is voorzien
van een mof voor aansluiting op het openbaar rioleringsnet.
btech code

lichaam Ø

hoogte

aansluitingen

PVCPUT11

250 mm

41 cm

2x 110

PVCPUT18

250 mm

41 cm

2x 160

PVCPUT22

315 mm

41 cm

2x 110

PVCPUT24A

315 mm

41 cm

4x 110

PVCPUT25

315 mm

41 cm

2x 125

Benor gekeurd. Kleur: grijs.

U vindt een overzicht van alle afmetingen in de btech cataloog: I11 en I12
Het voorzien van een toezichtsput is noodzakelijk om reinigingswerken uit te
voeren of problemen te op te sporen. De putten worden zo geplaatst dat ze
alle leidingen toegankelijk maken, dus voor of na iedere bocht of obstakel. Als
richtwaarde kunnen deze putjes om de 10 meter worden geplaatst.
Alle toezicht- en sifonputten zijn BENOR gekeurd volgens NBN EN 1401

NIEUWS

Nieuwe aansluitbocht
De nieuwe energiebocht bestaat uit 5
gekoppelde doorvoeren die het mogelijk
maken op een snelle en eenvoudige manier
gas, water, elektriciteit, telefoon en televisie in
huis binnen te brengen.
Eandis gekeurd octrooinr. BE 20000/0102
 Bestaande uit 5 gebogen buizen samengehouden door een speciaal ontworpen
klemsysteem
 Buizen uit eerste keuze PVC met een
wanddikte van 3,2mm
 Voorzien van mofsysteem met rubberring
 Voorzien van polystyreen opzetstuk om
de openingen in de fundering vrij te
houden
 Aan de bovenzijde voorzien van vaste en
duidelijke pictogrammen
Meer informatie op pagina
F18 van de btech
cataloog

produCt van de maand

Nieuwe ANRIN producten op
de Belgische markt
De vele overstromingen van de voorbije maanden
hebben aangetoond dat er nood is aan een
efficiënte afwatering. Met een breed assortiment
van goten in polyesterbeton garandeert Anrin een
efficiënte drainage van het oppervlaktewater.
“Vandaag de dag moet vloerafwatering niet enkel
functioneel zijn, maar bovendien ook esthetisch
aantrekkelijk”, zegt Gerd Chrosziel, sales manager
van ANRIN GmbH. Anrin bewijst dat een decoratief
ontwerp mogelijk is, ook binnen de hoogste
belastingsklasses, dankzij het innovatieve design
van de ANRIN roosters.
Op Bau 2011, een toonaangevende bouwbeurs in
München, werden de nieuwste roosters van Anrin
voorgesteld: het exclusieve “Oval Grip” rooster
in polyamide is nieuw in het assortiment en is
beschikbaar in 2 kleuren: grijs en zwart en kunnen
gebruikt worden in belastingsklasse B125 (grijs) en
C250 (zwart).
Het polyamide rooster:

Nieuw :
PVC hulpstukken in SN4
btech heeft een ruim assortiment aanbod
aan buizen, aansluitbochten, afvoergeulen,
nazichtputten, putdeksels, hulpstukken... voor
een efficiënte waterafvoer.
btech beschikt over hulpstukken die voldoen
aan SN4 norm van het BENOR keurmerk.
U vindt meer informatie over PVC in het
hoofdstuk I van de btech cataloog.

Vakantieregeling btech
btech zal op volgende dagen
gesloten zijn: donderdag 2 juni, vrijdag 3
juni en maandag 13 juni 2011.

 is even sterk als gietijzer,
 ziet eruit als gietijzer,
 maar roest niet.

Het Oval Grip design zorgt ervoor dat de stroming van het water wordt
vertraagd. Hierdoor kan het water sneller in de goot stromen en wegvloeien.
Deze nieuwe roosters behoren tot ANRIN KE100, geulen in polyesterbeton,
waarvan de kantafwerking van de goten verstevigd is met een verzinkt of inox
rand. Deze geulen voldoen aan de belastingsklasses A15, B125 of C250,
afhankelijk van het gebruikte rooster.
btech code

omschrijving

lengte

breedte

hoogte

A01100000

goot, verzinkte kantafwerking

100 cm

13,5 cm

15 cm

A01400000

goot, inox kantafwerking

100 cm

13,5 cm

15 cm

btech code

omschrijving

klasse

breedte

hoogte

A01004200

sleufrooster verzinkt

A15

100 cm

12,3 cm

A01004220

sleufrooster verzinkt

A15

50 cm

12,3 cm

A01004100

maasrooster verzinkt

B125

100 cm

12,3 cm

A01004120

maasrooster verzinkt

B125

50 cm

12,3 cm

A01004140

NIEUW: OVAL GRIP PA grijs

B125

100 cm

12,3 cm

A01004700

geperforeerd rooster verzinkt

C250

100 cm

12,3 cm

A01004720

geperforeerd rooster verzinkt

C250

50 cm

12,3 cm

A01004510

NIEUW: OVAL GRIP PA zwart

C250

50 cm

12,3 cm

Oval Grip PA grijs – B125

Oval Grip PA zwart – C250
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