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Zandvangput 

Artikel
nummer

D
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

Inlaat ø 
(mm)

Uitloop ø 
(mm)

20021631 315 859 350 110 125

20021632 400 789 320 160 160

Zandvangput

Technische gegevens
Materiaal: PVC, standaard met slagvast PVC deksel, andere afdekkingen mogelijk.

Na de loofafscheider waar de grote vuildelen worden verwijderd, komt het te infiltreren water in de zandvangput.  
Hier bezinken de zwaardere delen en stroomt het water door een gaasfilter naar het IT-riool of infiltratiebox.

De bodem van het gat iets dieper uitgraven. Met zand aanvullen, uitvlakken en 
verdichten. Put stellen en verbinden met de inlaat en uitlaat.  
Rondom de put met zand aanvullen en in lagen van 30 cm verdichten.

Installatievoorschrift

- Het reinigen van de zandvangput dient periodiek te geschieden.
- Afnemen van PVC- of gietijzeren deksel.
- Indien water boven de invoer staat dan is het gaasfilter verstopt.
- Put ledigen tot onder inlaat niveau.
- T-stuk met draaiende bewegingen van het spie-eind schuiven.
- Filter schoon spuiten (geen hogedruk).
- Zandvang leeg scheppen.
- T-stuk en deksel weer terug op hun plaats brengen.

Onderhoud 

Materiaal in filterelement: kunststofgaas maaswijdte 1,5 x 1,5mm

- Goed toegankelijk
- Eenvoudig te reinigen
- Compacte filtering

Voordelen 

DYKA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die is ontstaan bij de koper of diens afnemers ten gevolge van het niet juist opvolgen van de door 
DYKA verstrekte voorschriften en instructies voor toepassing, opslag, gebruik, bewerking of verwerking van DYKA-producten. DYKA is niet aansprakelijk, 
indien koper of diens afnemers niet voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften of indien de (af)geleverde zaken in strijd met de toepasselijke 
overheidsvoorschriften worden toegepast. Raadgevingen van DYKA hebben alleen betrekking op producten die zijn aangeboden door DYKA. Van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden van DYKA gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. DYKA heeft bij het opstellen van dit document de uiterste zorg besteed 
aan de correctheid en volledigheid van de informatie. DYKA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van enige onjuistheid of 
onvolledigheid van de informatie in dit overzicht. De verstrekte informatie in dit document is indicatief en voor een volledig beeld dienen altijd de toepasselijke 
bouwbesluiten te worden geraadpleegd.

Toepassing


