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Voor de afvoer van regenwater, dat op 
dak, terrasvlakken of parkeerdekken 
valt, worden vlakdakafvoeren toegepast. 
Deze nemen de neerslag op en voeren 
deze via inpandige leidingen af. Het 
ACO vlakdakafvoerenprogramma is een 
modulair systeem voor verschillende 
toepassingsgebieden. Deze treft u op 
schematische wijze aan in deze folder, 
tezamen met inbouwvoorbeelden. Wij 
wijzen u tevens op het grote belang van 
noodafvoeren en brandveilige oplossingen 
om op deze wijze de veiligheid van 
gebouwen te kunnen garanderen.

Inleiding

54ank& ash

De ACO-groep staat wereldwijd voor 
kwaliteit, ervaring en innovatie op het 
gebied van afwateringstechniek voor 
toepassingen in Civiele techniek, 
Bouwtechniek en Installatietechniek. In 
Nederland is ACO actief met een team van 
ruim 30 medewerkers. 

ACO benadert afwateringsvraagstukken bij 
voorkeur vanuit een integrale keten- 
benadering, waarbij milieu, klimaat en 
duurzaamheid centraal staan. Hiervoor biedt 
ACO met haar Collect - Clean - Hold - 
Release systeemketen cruciale elementen 
voor een optimale afwatering. Met een 
sterke service ondersteunt ACO alle 
klantgroepen, van architect tot 
eindgebruiker volgens het Train - Design - 
Support - Care principe. 

Wij zorgen voor de afwatering
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NEN-EN 124 EN NEN-EN 1285

klasse (A15)/L15

klasse C250

klasse (B125)/M125

klasse D400

klasse H1,5

klasse K3

Niet beloopbaar/belastbaar.

Beloopbaar.

Gebieden welke uitsluitend door voetgangers of fietsers worden gebruikt. 

Trottoirs, voetgangerszones, particuliere parkeerplaatsen en parkeerdaken voor personenauto’s.

Naast trottoirband liggende putten in bijvoorbeeld ventwegen en winkelstraten.

Openbare wegen en parkeerterreinen met dynamische belasting.
(ook rijbanen met laad- en losverkeer in voetgangerszones).
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Toepassingsgebieden

Parkeerdaken en –dekken

Bij de afwatering van parkeergarages wordt 
onderscheid gemaakt tussen daken en 
binnenliggende dekken. Afhankelijk van de 
geplande verkeersbelasting zijn er verschil-
lende opbouwmogelijkheden en roosters 
beschikbaar.

Groendaken

Groendaken zijn niet alleen mooi maar ook 
nuttig. Het beschermt de dakbedekking 
tegen grote temperatuurschommelingen 
en weersinvloeden waardoor de levensduur 
wordt verdubbeld . Ze zorgen voor verkoe-
ling in de zomer en bieden extra leefruimte. 
Deze duurzame oplossing is niet meer 

uit de hedendaagse architectuur weg te 
denken. Groendaken bufferen een groot 
deel van het regenwater, zodat het riool 
wordt ontlast, alleen een teveel aan water 
zal moeten worden afgevoerd. Een toe-
reikende drainage in de bodemopbouw is 
noodzakelijk.

UV-systemen

Traditionele overlaatstromingssystemen 
vereisen vaak een groot aantal dakafvoeren 
met grote diameter afvoerleidingen. De 
situering hiervan in de gebouwen kan de 
gebruiksmogelijkheden van een gebouw 
behoorlijk beperken en zijn een 

grote kostenpost bij aanleg. Bij voldoende 
hoge gebouwen (> 6 meter) kan daarom 
als alternatief worden gekozen voor een 
volvulsysteem (UV-systeem), waarbij het 
aantal afvoeren en/of de leidingdiameters 
kan worden beperkt.  

Zie voor inbouwvoorbeelden blz. 16 t/m 18

Zie voor inbouwvoorbeelden blz. 19 en 20

Zie voor inbouwvoorbeelden blz. 23

Traditionele daken

Ook bij traditionele daken bieden gietijzeren 
dakafvoeren vele voordelen ten opzichte 
van de veel toegepaste kunststof- of 
aluminium dakafvoeren:

 sterk;
 de uitzettingscoëfficiënt van gietijzer 

 is gelijk aan beton; 
 brandveiligheid;
 UV-stabiliteit;
 hittebestendig 

 (traditioneel “gebrande” daken)

Zie voor inbouwvoorbeelden blz. 21
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BDA DAKADVIES

Wet- en regelgeving: 

Nederlandse wet- en regelgeving

Het Bouwbesluit 2012 verwijst voor 
woningen en niet tot bewoning 
bestemde gebouwen voor de afvoer 
van hemelwater naar de NEN 3215

Hemelwaterafvoersystemen moeten in staat 
zijn het hemelwater van het buitenopper-
vlak van een gebouw af te voeren zonder 
overlast te veroorzaken. Deze systemen 
zijn uitsluitend bestemd voor de afvoer van 
regen- en smeltwater van het buitenopper-
vlak van een gebouw en kunnen zowel aan 
de buitengevel als inpandig zijn aangebracht 
volgens de NEN 3215. 

Voor het afvoeren van hemelwater volgens 
de NEN 3215 gelden twee principes:
 Overlaatstroming
 UV-systemen (systeem treedt in werking 

als de put geheel vol loopt) 

Bij overlaatstroming is er sprake van toe-
stromende water, waarbij rond de put een 
variabele drijfhoogte ontstaat. Het water 
stroomt over de rand van de put verder 
langs de wand van de afvoerleiding.

Bij UV-systemen is er sprake van een 
“gesloten stroming” onder invloed van een 
drijfhoogte. Hierbij wordt de afvoerleiding 
geheel gevuld, zonder dat daarbij lucht 
in de afvoerleiding toestroomt.  Hierdoor 
neemt de stroomsnelheid van het water in 
de afvoerleiding sterk toe en daarmee ook 
de afvoercapaciteit.
 

Praktijkrichtlijnen
Naast de wet en regel-
geving wordt in de praktijk 
veel gebruik gemaakt van 
de NTR 3216. In deze 
praktijkrichtlijn wordt
uiteengezet hoe praktisch 
om te gaan met de soms 
wat theoretische wet- 
en regelgeving. 

Omdat er ten aanzien van dakconstructies 
veel fout kan gaan, is 30 jaar geleden de 
BDA groep B.V. ontstaan. Bureau Dak Advies 
(BDA) is een onafhankelijk raadgevend inge-
nieursbureau dat wordt ingeschakeld bij het 
ontwerp, uitvoering en beheer van daken. 
De BDA groep bestaat uit het:
 BDA dakadvies
 BDA geveladvies
 BDA keuringsinstituut
 KIWA BDA Expert Centre Building Envelope
 BDA dak- en gevelopleidingen

BDA geeft een dakenboek uit, dat met ruim 
1000 pagina’s  een begrip is in de branche 
vanwege de toegankelijkheid en de actuele 
kennis. Hierin staan ook inbouwvoorbeelden 
met ACO producten. BDA ontleent haar 
kennis aan normen (vak) richtlijnen, product- 
en brancheinformatie. Deze informatie is 
aangescherpt met de ervaringen die BDA 
adviseurs en inspecteurs in de dagelijkse 
praktijk opdoen. Op basis hiervan geeft 
BDA verwerkingsadviezen, met als doel een 
zo groot mogelijke mate van zekerheid te 
verkrijgen.

Inleiding
Het belangrijkste aspect van dakafvoeren 
naast sterkte (belastingklasse), toepas-
singsgemak, brandveiligheid en duurzaam-
heid is natuurlijk in de eerste plaats het 
afvoeren van hemelwater. Wanneer men de 
wet- en regelgeving in acht neemt zijn er 
ook nog andere aspecten waar rekening 
mee gehouden moet houden. Het afvoeren 
van regenwater van het dak is één, maar 
waar wordt dit regenwater op aangesloten? 
Grotere fluctuaties in regenval kunnen grote 
gevolgen hebben. In de volgende hoofdstuk-
ken komen verschillende zaken aan de orde 
waarmee men rekening moet houden.
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Werking van het hemelwaterafvoersysteem- en ontwerp regenbui

HWA volgens bouwbesluit 2012, NEN 3215 en NTR 3216Afvoer van hemelwater
Bij de bepaling van de capaciteit van 
een hemelwaterafvoer (volgens NEN 
3215) wordt rekening gehouden met een 
regenintensiteit (i) voor het hemelwateraf-
voersysteem die 0,03 l/(s*m2) = 300l/s/ha 
bedraagt. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat men zal moeten accepteren 
dat eens in de zoveel tijd het hemelwater-
afvoersysteem zal overlopen omdat de 
capaciteit van het riool niet toereikend is.
Gezien de mogelijke gevolgen van water-
overlast wordt een kans van overlopen eens 
per 5 jaar acceptabel geacht. (op grond 
van de gekozen regenintensiteiten). Een ont-
lastput, zoals deze in het Bouwbesluit staat 
opgenomen, is hierbij zeer belangrijk.

Zowel de gebouwriolering als de buitenriole-
ring kunnen de regenintensiteit verwerken.

Bron: Will Scheffer

Bron: Will Scheffer

dakafvoer

dakafvoer

dakafvoer

dakafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer

zettingsconstructie

zettingsconstructie

ontlastput

terreinkolken

terreinkolken

perceelgrens

perceelgrens

perceelgrens

perceelgrens

gebouwaansluiting

gebouwaansluiting

<_   0,5 m

<_   0,5 m

gebouwriolering

gebouwriolering

capaciteit gebouwriolering en buiten-
riolering bovenstrooms de ontlastput:

capaciteit buitenriolering
benedenstrooms de ontlastput:

capaciteit buitenriolering
benedenstrooms de ontlastput:

terreinleiding

terreinleiding

buitenriolering

buitenriolering

ontlastput met
ontstoppingsmogelijkheid en
stankscherm, ontlastcapaciteit:

perceelaansluitleiding

perceelaansluitleiding

openbaar riool
(VWA+HWA)

openbaar riool
(VWA+HWA)

Adak: 0,03 l/s*m2) * , T=5 jaar

Adak + Aterrein: 0,011 l/(s*m2), T=2 jaar

   <_   0,011 l/(s*m2)

   <_   0,011 l/(s*m2)

   <_   0,011 l/(s*m2)

Aterrein

terrein

BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216

BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216

Adak

dak

Adak: 0,03 l/s*m2) * , T=5 jaar

verzamelleiding

verzamelleiding

Werking van HWA bij regenintensiteit niet groter dan 0,011 l/(s*m2)
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Werking bij grotere regenintensiteit maar niet groter dan 0,03 l/(s*m2)

Bron: Will Scheffer

Bron: Will Scheffer

Bij een regenintensiteit van > 0,03l/(s*m2) 
kan ook de gebouwriolering het hemelwater 
niet meer volledig verwerken en treden de 
noodafvoeren op het dak in werking. De 
noodafvoeren lozen het hemelwater direct 
op het maaiveld. 

De gebouwriolering kan de regenintensiteit 
verwerken. De buitenriolering kan deze bui 
niet volledig verwerken, daardoor stroomt 
het hemelwater vanuit de ontlastput over 
het maaiveld (terrein of tuin). Men dient zich 
bij het ontwerp af te vragen of dit accepta-
bel is. Is dit niet het geval, dan dient men 
voor dimensionering van de buitenriolering 
met een grotere neerslag dan 0,03 l/(s*m2) 
rekening te houden.

LET OP! Men dient in dit geval ook te con-
troleren of de capaciteit van het openbaar 
riool toereikend is voor deze hogere neer-
slag. Met het toenemen van de bebouwde 
oppervlakten en bestrating kan ook het 
bestaande rioolstelsel, dat in het verleden 
wel toereikend was, onder de huidige 
omstandigheden niet meer voldoen.

dakafvoer

dakafvoer

dakafvoer

dakafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer

standleiding
hemelwaterafvoer

zettingsconstructie

zettingsconstructie

ontlastput

ontlastput

terreinkolken

terreinkolken

perceelgrens

perceelgrens

perceelgrens

perceelgrens

gebouwaansluiting

gebouwaansluiting

<_   0,5 m

<_   0,5 m

gebouwriolering

gebouwriolering
capaciteit buitenriolering
benedenstrooms de ontlastput:

terreinleiding

terreinleiding

buitenriolering

buitenriolering

perceelaansluitleiding

perceelaansluitleiding

openbaar riool
(VWA+HWA)

openbaar riool
(VWA+HWA)

> 0,011 l/(s*m2)

> 0,03 l/(s*m2)

   >   0,03 l/(s*m2)    >   0,03 l/(s*m2)

terrein

terrein

BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216

BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216

dak

dak

> 0,011 l/(s*m2)> 0,011 l/(s*m2)

verzamelleiding

verzamelleiding

no
od

af
vo

er

no
od

af
vo

er

Toename van de regenintensiteittot boven 0,03l/(s*m2)
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Reductiefactoren voor breedte en soort dakbedekking 

Rekenvoorbeeld voor het bepalen van het aantal dakafvoeren

De benodigde afvoercapaciteit van vlakdak-
afvoeren is van veel zaken afhankelijk.
In de eerste plaats van het soort dak 
(vlak of hellend) maar ook van het soort 
dakbedekking. Daarnaast zijn stankafslui-
ters en brandmanchetten van invloed op de 
afvoercapaciteit van dakafvoeren.

Aantal dakafvoeren bepalen
De oppervlakte van het dak wordt, met 
inachtneming van reductiefactoren 
(zoals aangegeven in onderstaande tabel), 
vermenigvuldigd met de regenintensiteit 
(i) 0,03l/(s*m2). Hieruit volgt de hoeveelheid 
liter water die per seconde moet worden 
afgevoerd. Op basis van de afvoercapaciteit 
van de dakafvoer kan het aantal toe te pas-
sen dakafvoeren worden bepaald.

Dakoppervlak (F)
De oppervlakte van een dak moet worden 
bepaald als het product van de effectieve 
breedte (B) en de lengte (L) van het 
betreffende dakvlak.

F=B x L (m2)

Minimum aantal dakafvoeren
Het aantal dakafvoeren wordt in eerste 
instantie bepaald door het bouwkundige 
ontwerp. 
De volgende aantallen zijn vereist:
 Tenminste 1 dakafvoer, als het 

 dakoppervlak gelijk is aan of kleiner 
 is dan 100 m2

 Tenminste 2 dakafvoeren als het 
 dakoppervlak groter is dan 100m2

De onderlinge afstand tussen twee dak-
afvoeren (in platte daken) moet beperkt 
blijven tot 10 á 20 meter. In de praktijk 
komt dit neer op maximaal 250m2 plat dak 
per dakafvoer.

Regenintensiteit 

i = 0,03 l/(s)/m2

Dakvlak (en/of denkbeeldig dakvlak 

van een samengesteld dak) met 

dakhelling 

Plat dak

Plat dak 

met grind-

ballast

Groen dak met dakhel-

ling  en dikte aardlaag 

s (cm)

3o

<45o

45o

<60o

60o

<85o

85o <3o <3o <3o 

s<25

<3o 

s
3o 

s<45

Reductiefactor 
voor dakhelling ß 1 0,8 0,6 0,3 1 1 1 1 1

Reductiefactor  
voor soort dakbedekking 1 1 1 1 0,75 0,6 0,6 0,3 0,75

 = hoek t.o.v. het horizontale vlak
B = effectieve dakbreedte
L = lengte van het dak

L

L

L L

B
B B

B1

B2

1 2 3 4



9

ACO Passavant 

Schematisch overzicht afvoercapaciteiten vlakdakafvoeren l/s

Rekenvoorbeeld

Hellend dak (2)
Het hellend dak heeft een lengte van 40 m 
en een effectieve breedte (B) van 10 meter 
en een hellingshoek van 55o

F=40 x 10 = 400
: Voor het hellend dak geldt volgens 

 de tabel een reductiefactor voor de soort 
 dakbedekking = 1
ß: Voor het hellend dak geldt volgens
 de tabel (>45o en  60o) een 
 reductiefactor = 0,8
 Hoeveelheid af te voeren water per   
 seconde= (  x i) x (ß x F)
 (1 x 0.03) x (0.8 x 400) = 9,6 l/s 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van een 
afvoerput met onderuitloop DN100 voorzien 
van een vlakrooster (zie onderstaand 
schema) heeft één dakafvoer een afvoerca-
paciteit van 6,2 l/s. 

Dus zijn er 2 dakafvoeren nodig.

Wel of geen stankafsluiter 
Naast het aantal berekende dakafvoeren 
moet ook rekening gehouden worden 
met wel of geen stankafsluiter. Gietijzeren 
dakafvoeren die op een HWA leiding zijn 
aangesloten hebben in principe geen 
stankafsluiter. De afvoerleiding voert alleen 
regenwater af, dus is er ook geen kans 
op stank. Ook met het oog op bevriezing 
is het niet wenselijk om een stankafsluiter 
in een afvoerput toe te passen. Wanneer 
afvoerputten in uitwendige verblijfsruimten 
(bijv. loggia’s) op DWA leidingen aangeslo-
ten worden dienen deze wel voorzien te zijn 
van een stankafsluiter.

Plat dak (1)
Het platte dak, waarop i.v.m. het risico op 
brandvoortplanting brandmanchetten in 
worden geplaatst, heeft een lengte van 40 
m en een effectieve breedte van 20 meter 
en is voorzien van een grindpakket.
F=40 x 20 = 800

: Voor het platte dak geldt volgens 
 de tabel een reductiefactor voor de 
 soort dakbedekking = 0.6
ß: Voor het platte dak geldt volgens   
 de tabel ( 3o) een reductiefactor=1
 Hoeveelheid af te voeren water per  
 seconde= (  x i) x (ß x F)
 (0.6 x 0.03) x (1 x 800) = 14,4 l/s 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van een 
afvoerput met onderuitloop DN100 voorzien 
van een vlakrooster en brandmanchet (zie 
onderstaand schema) heeft één dakafvoer 
een afvoercapaciteit van  6,0 l/s. 
Dus zijn er 3 dakafvoeren nodig.

 

Nominale 
afmeting*

Uitwendige 
maat GY Spie
+/- 1, 2 mm

Aansluiting
Zij/Onder

Bolrooster Vlakrooster Opzetstuk 
met RVS 
rooster

Opzetstuk 
van GY

Opzetstuk 
met GY 
rooster

DN50 (vacuüm) 58 Onder > 1,0 > 1,0 Niet beschikbaar > 1,0 Niet beschikbaar

DN70 78 Zij 6,0 5,4 5,2 4,8 Niet beschikbaar

Onder 7,0 6,7 6,2 5,8 Niet beschikbaar

DN80 (vacuüm) 88 Onder > 1,0 > 1,0 Niet beschikbaar > 1,0 Niet beschikbaar

DN100 

Met brandmanchet

110 Zij 9,0 8,4 10,7 7,6 12,1

Onder 8,0 6,2 10,7 7,6 15,2

Onder 7,4 6,0 8,9 6,8 11,8

DN125 135 Zij 12,0 10,2 12,6 7,6 16,4

Onder 12,0 10,2 12,6 7,6 16,4

DN150 160 Zij 14,5 12,6 15,0 7,6 21,2

Onder 13,5 11,0 15,0 7,6 18,5

* Voor aansluitoverzicht op gangbare buissystemen, zie blz. 30
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Veiligheid

De belangrijkste oorzaken voor het falen 
van de hemelwaterafvoer van het dak zijn:
 vervuiling/verstopping van de 

 dakafvoeren;
 verstopping in het leidingsysteem;
 verstopping van de binnenriolering;
 een grotere neerslagintensiteit dan 

 waarop het openbaar riool op is 
 berekend;
 een grotere neerslagintensiteit dan 

 waarop het leidingsysteem van het 
 bouwwerk is berekend;
 het ontbreken van, of slecht functioneren 

 van noodafvoeren.

Spuwers
Het verlagen van de dakrand als noodafvoer 
is vaak niet wenselijk vanwege de kans op 
waterschade (vervuiling/ lekstrepen) aan de 
gevel. Spuwers in de dakrand zijn daarom 
de meest eenvoudige vorm van noodafvoe-
ren. Spuwers signaleren daarnaast belem-
meringen in de afvoer van een vergaarbak, 
goot of een plat dak.

Inspectie en reiniging
Voor het functioneren van noodafvoeren 
is het belangrijk dat deze periodiek 
gecontroleerd en gereinigd worden. 
De frequentie is afhankelijk van de 
omstandigheden ter plaatse.

Eisen aan het ontwerp van 
noodafvoeren:
 Een noodoverlaat is relatief eenvoudig 

 te realiseren door het verlagen van de 
 dakrand;
 de noodafvoeren dienen hoger te worden 

 geplaatst dan de dakafvoeren;
 als er gebruik gemaakt wordt van een 

 leidingsysteem moet deze gescheiden 
 zijn van het reguliere HWA systeem;
 ook bij noodoverlaten dient de capaciteit 

 van het leidingsysteem voldoende groot 
 gedimensioneerd te worden (geldt ook 
 voor UV noodoverlaat systemen).

Voorkomen van verstoppingen 
In de NEN 6720 wordt gesteld dat voorzie-
ningen voor noodafvoeren zo moeten zijn 
uitgevoerd dat zij redelijkerwijs niet verstopt 
kunnen raken door vervuiling.
 De openingen tussen de afstandhouders 

 van de afdekkap is minimaal 60 mm in 
 horizontale richting en 30 mm in 
 verticale richting;
 de vrije horizontale ruimte tussen de 

 afdekkap en het opstuwelement moet 
 tenminste 30 mm boven de rand van de 
 overlaat uitkomen.

Noodafvoeren

De zekerheid van afvoer van hemelwater op 
daken wordt gewaarborgd door de toepas-
sing van noodafvoeren (NEN-EN 6720) 
zodat het hemelwater op één of meer plaat-
sen het dak kan verlaten zonder daarbij 
schade of overlast te veroorzaken. Vooral 
bij platte daken moet voorkomen worden 
dat verstoppingen leiden tot grote belastin-
gen met het risico op het instorten van het 
dak. Noodafvoeren dragen in grote mate bij 
aan de veiligheid van dakconstructies. De 
verantwoordelijkheid voor het bepalen van 
het aantal noodafvoeren en de afmetingen 
hiervan ligt bij de constructeur.
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Opstuwhoogte volgens NEN-EN 1253-1 
(Afhankelijk van de diameter)

dakafvoer noodafvoer

m
ax

. 4
5 

m
m

m
ax

. 9
0 

m
m

Noodafloop met 
stuwpijp of opvoer

Max. opvoerhoogte
volgens NEN EN 1253-1 
overschreden

Brandveiligheid
Om de kans op het ontstaan van een brand 
te minimaliseren, stelt het Bouwbesluit 
2012 onder meer eisen aan:
 de ontbrandbaarheid van materialen 

 op plaatsen met verhoogde risico’s;
 de bijdrage aan branduitbreiding 

 van materialen;
 de rookontwikkeling van materialen;
 het niet–brandgevaarlijk zijn van een dak; 
 de brandveiligheid van rookkanalen.

Materiaal
ACO Passavant Gietijzeren afvoeren (brand-
klasse A1= onbrandbaar) voorzien van een 
brandmanchet in combinatie met ACO GM-X 
thermisch verzinkt stalen buizen vormen 
een compleet systeem dat zorgt voor de 
hoogste mate van brandveiligheid.

Brandmanchet NIEUW
Het nieuwe ACO brandmanchet DN100 
bestaat uit een schuimelement en een RVS 
deksel. De deksel zal bij brand, ten gevolge 
van het smelten van de kunststof afstand-
houders, de afvoer afsluiten. Hierdoor wordt 
de temperatuur in de put snel hoger zodat 
het brandmanchet sneller zal opschuimen. 
Het manchet voldoet aan de R=120 minu-
ten norm.

Praktijkvoorbeeld noodafvoer
De maximale waterhoogte (opstuwing) op 
een vlakdak staat omschreven in de 
 NEN 1253-1. Deze hoogtes zijn afhankelijk 
van de aansluitdiameters:

Aansluitdiameter Maximum water 

hoogte

DN 50 35 mm

DN 70 35 mm

DN 80 35 mm

DN 100 35 mm

DN 125 45 mm

DN 150 45 mm

De maximum hoogte van de wateropbouw 
voor een DN 150 vlakdakafvoer is 45 mm. 
Volgens NEN 1253-1 betekent dit dat de 
theoretische maximale waterhoogte 
op het dak bij toepassing van noodafvoeren 
mag stijgen tot  90 mm (2 x 45 mm). 
De dakconstructie dient bestand te zijn te-
gen een gewicht dat hiermee overeenkomt.

LET OP! Het brandmanchet kan de 
afvoercapaciteit van de put beperken en is 
alleen beschikbaar voor dakafvoeren met 
aansluiting DN100.
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ACO Passavant 

Opzetstukken

Opstuwelement

Zandfilterklem

Tussenstuk

Opzetringen

Isolatie-element

Isolatie-element

Contraflens

Kiezelbak

M125L15 

H1,5

H1,5

L15 M125

M125 K3 K3

Afdichtring

Contra flens

Afvoerput

Verwarmingselement

Aansluitrozet

Aansluitmof

vuilemmer

Isolatie-element

Systeemoverzicht ACO Gietijzeren afvoerputten traditionele daken en dekken

DN70
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ACO Passavant 

Systeemoverzicht ACO Gietijzeren afvoerputten traditionele daken en dekken

DN100 - DN125 - DN150

Kiezelbak

Vuilemmer

Brandmanchet (alleen DN100)

Opstuwelement

Isolatie-element

Isolatie-element 
stelbaar

Verwarmingselement

Hitteschild

Aansluitmof 
(alleen DN100)

Aansluitrozet

Tussenstuk

Afdichtring

Opzetringen

Afvoerput

Isolatie-element

Contra flens

Contraflens

Opzetstukken

Zandfilterklem

H1,5

H1,5

L15
M125

L15
M125

M125 K3
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ACO Passavant 

Systeemoverzicht Groendak 

DN50 t/m DN150

Opzetstuk

Tussenstuk

Vuilemmer

Voet met 
sijpelopeningen

Verlooprand
sijpelopeningen

M125 M125

Aansluitrozet
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ACO Passavant 

Systeemoverzicht ééndelige afvoerput Parkeerdekafvoeren

DN100

Voorbeelden overige gietijzeren afvoerputten voor betondekken of -vloeren

DN100 - DN125 - DN150

DN100 afvoerput

DN125 afvoerput

DN150 afvoerput

Gietijzeren afvoerputten 
met stankslot 
t.b.v. aansluiting op D.W.A..

TussenstukBrandmanchet

Belastingsklasse afhankelijk van gekozen rooster.
Voor compleet puttenoverzicht zie prijslijst.

M125 M125 M125 M125
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ACO Passavant 

BDA DAKADVIES

BDA DAKADVIES

Inbouwvoorbeelden Parkeerdak

Parkeerdak lijngoot aangesloten op dakafvoer met zandfilterklemconstructie

Parkeerdak dakafvoer met zandfilterklemconstructie

1

1

2

2

3

3

5 4

4

8

5

6

6

7

7

A

A

B

B

D
G

E

F

C

D

C

Omschrijving

1  Toplaag/ tegels
2  Straatlaag (brekerzand)
3  Split
4  Scheidingsvlies
5  Drainagelaag
6  Dakbedekking
7  Betondek

A  Opzetstuk met sleufrooster gekneveld
 (m.u.v. DN70)
B  Opzetringen*
C  Zandfilterklem*
D Vuilemmer
E  Afvoerput met onderuitloop
F  Isolatie-element t.b.v. afvoerput 
 met onderuitlaat
G  Aansluitrozet

Het grote voordeel van de zandfilterklem is 
dat er geen zand uit het zandpakket in de 
afvoerput terecht kan komen.

Omschrijving

1  Toplaag/ tegels
2  Straatlaag (brekerzand)
3  Split
4  Fundering voor de goot
5  Scheidingsvlies
6  Drainagelaag
7  Dakbedekking
8  Betondek

A  ACO Drain goot met onderuitlaat 
B  Zandfilterklem type IV
C  Afvoerput met onderuitloop
D Aansluitrozet

Het grote voordeel van de zandfilterklem is dat 
er geen zand uit het zandpakket in de afvoer-
put terecht kan komen.

De belastbaarheid is afhankelijk van de be-
lastingsklasse van de ACO DRAIN goot en de 
toegepaste inbouw.

DN A B C D

70
100
125
150

zie ACO 
DRAIN 

roostergoten 
prijslijst

7000.91.30
7000.91.30
7000.91.30
7000.91.30

5169.20.00
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10

7000.99.10
7009.99.20
7009.99.20
7009.99.20

DN A B C D E F G

70
100
125
150

7000.44.00
7000.42.00
7000.42.00
7000.42.00

7000.05.00
7000.45.00
7000.45.00
7000.45.00

7000.90.00
7000.91.00
7000.91.00
7000.91.00

7000.03.00
7000.13.00
7000.13.00
7000.13.00

5169.20.00
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10

7040.22.00
7040.21.00
7040.21.00
7040.21.00

7000.99.10
7000.99.20
7000.99.20
7000.99.20

M125

D400

*Hoogte zandfilterklem is op maat te bestellen, aantal opzetringen hierop afstemmen!
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ACO Passavant 

BDA DAKADVIES

Parkeerdak dakafvoer met onderuitloop

Inbouwvoorbeelden Parkeerdak

Parkeerdak met lijngoot aangesloten op dakafvoer met zandfilterklem volgens BDA

1

2

3

4

5
6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

H

Omschrijving

1  Toplaag/ tegels
2  Straatlaag (brekerzand)
3  Split
4  Fundering voor de goot
5  Scheidingsvlies
6  Drainagelaag
7  Dakbedekking
8  Betondek

A  ACO Drain goot met onderuitlaat
B  Opzetstuk Gietijzer met betonvulling (M125)1)

C  Opzetringen*
D Zandfilterklem*
E  Vuilemmer
F  Afvoerput met onderuitloop
G  Isolatie-element t.b.v. afvoerput 
    met onderuitlaat
H Aansluitrozet
 
1) bij DN70 handmatig sijpelopeningen aanbreng-
en indien geen opzetring(en) worden gebruikt.

DN A B C D E F G H

70
100
125
150

zie ACO 
DRAIN 

roostergoten 
prijslijst

5288.22.00
5288.22.00
5288.22.00
5288.22.00

7000.05.00
7000.45.00
7000.45.00
7000.45.00

7000.90.00
7000.91.00
7000.91.00
7000.91.00

7000.03.00
7000.13.00
7000.13.00
7000.13.00

5169.20.00
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10

7040.22.00
7040.21.00
7040.21.00
7040.21.00

7000.99.10
7000.99.20
7000.99.20
7000.99.20

D400

1

2

3

4

A

C

D
B

Omschrijving

1  Coating (vloeistofdicht)
2  Afwerklaag
3  Vloeistofdicht membraan
4  Betondek

A  Opzetstuk met sleufrooster
B  Afdichtring
C  Afvoerput met onderuitloop
D Aansluitrozet

DN A B C D

70
100
125
150

5194.20.00
5194.20.00
5194.20.00
5194.20.00

n.v.t.
7044.00.26
7044.00.26
7044.00.26

5169.20.00
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10

7000.99.10
7000.99.20
7000.99.20
7000.99.20

M125

*Hoogte zandfilterklem is op maat te bestellen, aantal opzetringen hierop afstemmen!
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ACO Passavant 

Inbouwvoorbeelden Parkeerdek

Parkeerdekafvoer ééndelig met onderuitloop en brandmanchet

Parkeerdekafvoer ééndelig met zijuitlaat

1

2

A

B

Omschrijving

1  Coating
2  Betondek

A  Afvoerput met flens en sleufrooster 
 uit gietijzer niet gekneveld, 
 voorzien van vuilemmer uit verzinkt staal
B  Brandmanchet

DN A B

100 5935.10.00 7034.20.15

1

2

A

DN A

100 5935.69.00

Omschrijving

1  Coating
2  Betondek

A  Afvoerput met flens en sleufrooster
 uit gietijzer gekneveld, 
 voorzien van vuilemmer uit verzinkt staal

B125

B125
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ACO Passavant 

BDA DAKADVIES

Inbouwvoorbeelden Balkon/Terras en Groendak

Balkon- /terrasafwatering ACO Profiline met gietijzeren dakafvoer en Brandmanchet

Groendak (extensieve begroeiing) vlakdakafvoer met zandfilterklemconstructie

1

A
C

E

G

B

D

F

2

3

4

Omschrijving

1  Toplaag/ tegels
2  Split
3  Dakbedekking
4  Betondek

A  Profiline opzetelement 
B  Profiline maasrooster
C  Profiline steekgoot
D Afvoerput met onderuitloop
E  Vuilemmer
F  Brandmanchet
G  Aansluitrozet

DN A B C D E F G

70
100
125
150

Zie de ACO Profiline 
prijslijst 

voor de juiste 
artikelnummers

5169.20.00
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10

7000.03.00
7000.13.00
7000.13.00
7000.13.00

-
7034.20.15

-
-

7000.99.10
7000.99.20
7000.99.20
7000.99.20

L15

1

A

C

E

B

D F

2

3

4

5

6

Omschrijving

1  Toplaag/ gras
2  Grond
3  Scheidingsvlies
4  Drainagelaag 
5  Dakbedekking
6  Betondek

A  Opzetstuk met sleufrooster gekneveld
    (m.u.v.) DN70
B  Opzetringen*
C  Zandfilterklem*   
D Vuilemmer
E  Afvoerput met onderuitloop
F  Aansluitrozet

DN A B C D E F

70
100
125
150

7000.44.00
7000.42.00
7000.42.00
7000.42.00

7000.05.00
7000.45.00
7000.45.00
7000.45.00

7000.90.00
7000.91.00
7000.91.00
7000.91.00

7000.03.00
7000.13.00
7000.13.00
7000.13.00

5169.20.00
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10

7000.99.10
7000.99.20
7000.99.20
7000.99.20

M125

*Hoogte zandfilterklem is op maat te bestellen, aantal opzetringen hierop afstemmen!
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ACO Passavant 

2

3

4

5

B

D

E

F

G

Inbouwvoorbeelden Groendak

Groendak (extensieve begroeiing) met vlakdakafvoer

Groendak (intensieve begroeiing) met vlakdakafvoer en polymeerbeton opzetstuk

Omschrijving

1  Toplaag/grind
2  Scheidingsvlies (filtervlies)
3  Drainagelaag
4  Dakbedekking
5  Isolatielaag
6  Vloeistofdicht membraan
7  Betondek

A  Opzetstuk met rooster
B  Tussenstuk polymeerbeton
C  Vuilemmer kunststof
D Tussenstuk polymeerbeton
E  Verlooprand van polymeerbeton 
 met sijpelopeningen
F  Tussenstuk van gietijzer met onderuitloop
G  Vlakdakafvoer van gietijzer
H Aansluitrozet
J  Isolatie-elementen (zie prijslijst)

T.b.v. van grotere inbouwdiepten kunnen extra 
tussenstukken worden toegepast.

Omschrijving

1  Toplaag/grind
2  Scheidingsvlies (filtervlies)
3  Drainagelaag
4  Dakbedekking
5  Betondek

A  Opzetstuk met rooster
B  Tussenstuk van polymeerbeton
C  Verlooprand polymeerbeton 
 met sijpelopeningen
D Vuilemmer RVS 304
E  Vlakdakafvoer van gietijzer
F  Isolatie-element
G  Aansluitrozet

DN A B C D E F G

70
100
125
150

7000.51.00
7000.51.00
7000.51.00
7000.51.00

7000.52.00
7000.52.00
7000.52.00
7000.52.00

7000.55.00
7000.55.00
7000.55.00
7000.55.00

7000.03.00
7000.13.00
7000.13.00
7000.13.00

5169.20.00
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10

7040.22.00
7040.21.00
7040.21.00
7040.21.00

7000.99.10
7000.99.20
7000.99.20
7000.99.20

DN A B C D E F G H

70
100
125
150

7000.51.00
7000.51.00
7000.51.00
7000.51.00

7000.52.00
7000.52.00
7000.52.00
7000.52.00

7000.53.00
7000.53.00
7000.53.00
7000.53.00

7000.54.00
7000.54.00
7000.54.00
7000.54.00

7000.55.00
7000.55.00
7000.55.00
7000.55.00

7047.10.25
7044.10.25
7044.10.25
7044.10.25

5169.20.00
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10

7000.99.10
7000.99.20
7000.99.20
7000.99.20

M125

M125

1

1

A

C

C

A

E

G

B

D

F

J

H

2

3

45

6

7
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ACO Passavant 

Inbouwvoorbeelden Zwaluwplaatdak en Warmdak

Zwaluwplaatdak met vlakdakafvoer

Warmdak met vlakdakafvoer

Omschrijving

1  Grind belasting
2  Dakbedekking
3  Isolatielaag
4  Vloeistoflicht membraan
5  Betondek

A  Bolrooster
B  Opzetring
C  Tussenstuk
D Isolatie-element t.b.v. tussenstuk
E  Isolatie-element stelbaar
F  Afvoerput met onderuitloop
G  Isolatie element t.b.v. afvoerput
H Aansluitrozet

V  Optioneel te voorzien van
 verwarmingselement (7000.85.00)

Omschrijving

1  Dakbedekking
2  Zwaluwplaat constructie

A  Bolrooster
B  Afvoerput met onderuitloop
C  Isolatie-element
D Convectra inbouwelement t.b.v. 
 zwaluwplaten
E  Aansluitrozet

DN A B C D E

70
100
125
150

7000.09.00
7000.10.00
7000.10.00
7000.10.00

5169.20.00
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10

7040.22.00
7040.21.00
7040.21.00
7040.21.00

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

7000.99.10
7000.99.20
7000.99.20
7000.99.20

DN A B C D E F G H

70
100
125
150

7000.09.00
7000.10.00
7000.10.00
7000.10.00

7000.06.00
7000.25.00
7000.25.00
7000.25.00

7047.10.25
7044.10.25
7044.10.25
7044.10.25

7040.12.00
7040.11.00
7040.11.00
7040.11.00

7040.02.00
7040.01.00
7040.01.00
7040.01.00

5169.20.00
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10

7040.22.00
7040.21.00
7040.21.00
7040.21.00

7000.99.10
7000.99.20
7000.99.20
7000.99.20

H1,5

H1,5

1

2

A

B C
D

1
A

B

C
D

E

F

H

G

V

23

4

5

E
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ACO Passavant 

Systeemoverzicht volvulsysteem (UV-vacuum) gietijzer 

DN50 - DN80
Opzetstuk

Opstuwelement

Contraflens

Isolatie-element

Ophoogelement

Opzetring

L15 M125 H1,5

Kiezelbak

OphoogelementTussenstuk

Afdichtring

ContraflensContraflens

AfvoerputAfvoerput

Isolatie-element

UV-deel

Verwarmings- 
element

Aansluitrozet
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3

1

2

4

C

D
B

A

Omschrijving

1  Coating (vloeistofdicht)
2  Afwerklaag
3  Vloeistofdicht membraan
4  Betondek

A  Opzetstukmet sleufrooster
B  Afdichtring
C  Afvoerput met onderuitloop en UV-deel
D Aansluitrozet

DN A B C D

80 5194.20.00 7044.00.06 7038.10.10 7000.99.20

Bepalingsmethode afvoercapaciteit UV- Hemelwaterafvoersysteem

M125

van dit systeem gebruik te kunnen maken. 
Vooral bij grote en hoge gebouwen,
bijvoorbeeld loodsen, worden deze syste-
men vaak toegepast, zodat men met een 
kleiner leidingsysteem uit kan en minder 
leidingen nodig zijn.

De ACO producten, zowel de gietijzeren 
vlakdakafvoeren als de verzinkt stalen 
GM-X-leidingen, zijn voor deze UV-toepas-
sing geschikt.  Het grote voordeel van de 
ACO gietijzeren vlakdakafvoeren is dat deze 
niet brandbaar zijn (klasse A) en 

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een 
hemelwaterafvoersysteem een capaciteit 
moet hebben die ten minste gelijk is aan de 
belasting van het systeem. De capaciteit 
en de belasting van het systeem moeten 
worden berekend conform NEN 3215 De 
belasting wordt bepaald volgens paragraaf 
8.3 van de NTR 3216.
Voor een optimale werking moet de belas-
ting van een UV-systeem minimaal 1,0 l/s 
bedragen. Bij belastingen kleiner dan 
1,0 l/s kan het systeem niet volledig gevuld 
raken of blijven, waardoor er geen hevelwer-
king ontstaat en het systeem volgens het 
overlaatprincipe gaat werken.

In overleg met de leverancier/fabrikant van 
de afvoerput moet de maximale afvoer-
capaciteit per UV- dakafvoerpunt worden 
bepaald. Over het algemeen is het zo dat 
een dak voldoende hoog moet zijn om 

bestand zijn tegen verkeersklassen 
B/M125. Dit maakt deze producten zeer 
geschikt om ook op hogere parkeerdekken 
te worden toegepast. Ook de ACO GM-X 
afvoerleidingen uit verzinkt staal zijn on-
brandbaar (klasse A)  en hebben voordelen 
boven kunststof systemen, omdat ze een 
hogere inwendige stevigheid hebben dan 
kunststof buizen. 

ACO beschikt over een eigen ontwerp-
afdeling waar de berekeningen ten be-
hoeve van UV-systemen worden gemaakt.   

Illustratie: ontwerp voor ACO UV-systeem

1

2 3

4

5

6

28

14

15

16
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18 32

33

19
39
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38
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35

2726

25

TF:9
V=4,44 l/s

TF:9
V=4,45 l/s

DN 70
0,50

DN 70
0,50

DN 70
1,00

DN 80
16,90

DN 100
16,90

DN 80
16,90

DN 70
0,50

DN 70
0,50

DN 50
2,00

DN 50
4,00

DN 70
0,50

DN 70
0,50

DN 40
1,00

DN 50
1,00
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16,00

DN 40
2,00

DN 50
0,50
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0,50

DN 80
16,90

DN 70
0,50

DN 70
0,50 DN 50

0,50

DN 70
1,50

DN 80
1,00
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Ontlastputten

Bij nieuwbouw moet in principe elke 
aansluiting van de buitenriolering op 
een hemelwaterafvoerleiding van een 
gebouw zijn voorzien van een ontlast-
put (Bouwbesluit 2012)

De ontlastput moet zo worden 
geplaatst dat:

 deze goed bereikbaar is voor controle 
 en onderhoud;
 deze voor een gebouw op de perceel-

 grens, nagelvast is bevestigd aan het 
 gebouw, 0,5m in openbaar gebied;
 het rooster voldoende hoog boven het 

 maaiveld uitsteekt om inloop van water en 
 vuil tegen te gaan;
 het overstortwater geen schade veroor-

 zaakt aan het perceel, aangrenzende 
 percelen of het gebouw (dus niet in 
 de nabijheid van een afrit, lichtschacht of 
 kelderluik);
 indien deze is bevestigd aan het gebouw, 

 stroomafwaarts een zettingsconstructie 
 in de buitenriolering kan worden 
 aangebracht.
 indien deze niet is bevestigd aan het 

 gebouw, de HWA-standleiding aan de 
 gevel kan worden voorzien van een 
 schuifstuk;
 indien deze niet is bevestigd aan het 

 gebouw, tussen de gebouwaansluiting en 
 de ontlastput een zettingsconstructie kan 
 worden aangebracht;
 indien de capaciteit dit vraagt, meerdere 

 ontlastputten parallel aangesloten kunnen 
 worden.

Terugstuwbeveiliging
Bij een gescheiden afvoersysteem is er 
alleen sprake van de afvoer van hemelwa-
ter. Bij een gecombineerd systeem, waarbij 
sprake is van een gezamenlijke afvoer van 
huishoudelijk afvalwater en hemelwater, 
treedt eerder schade op. Bij stagnatie van 
de buitenriolering kan het water de woning 
binnenstromen via een gootsteen of toilet 
op de begane grond. Met een ACO terug-
stuwbeveiliging tussen de huisaansluiting en 
de HWA kan dit worden voorkomen. Raad-
pleeg voor meer informatie onze brochure 
van de ACO Passavant terugstuwbeveiligin-
gen of kijk op: www.aco.nl

De ontlast put heeft tot doel dat, wanneer 
de buitenriolering niet in staat is om het 
hemelwater van het gebouw af te voeren, 
dit hemelwater vanuit het rooster van de 
ontlastput over het maaiveld stroomt.

zettingsconstructie

ontlastput

gebouwaansluiting

terreinleiding
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Met stankafsluiter

Inbouwvoorbeelden Ontlastputten

Zonder stankafsluiter

DN A B

100 5222.00.00 kijk voor de 
prijzen in de 
ACO GM-X 
prijslijst

DN A B

100 5217.90.00 kijk voor de 
prijzen in de 
ACO GM-X 
prijslijst

1

A

B

2

1

A

B

2

K3

Omschrijving

1  Bestrating
2  Ondergrond

A  Gietijzeren ontlastput
B  ACO GM-X

L15

Omschrijving

1  Bestrating
2  Ondergrond

A  Gietijzeren ontlastput met 
    stankafsluiter en vuilemmer
B  ACO GM-X
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Øa

b

Øc

Inbouwinstructies 

Betondek: instorten
Gietijzeren afvoeren kunnen eenvoudig 
mee ingestort worden bij het storten van 
de vloer, het dek of de kanaalplaatvloer. 
Belangrijk is dat de vaste flens iets onder 
het hoogste oppervlak van het beton wordt 
geplaatst om een goede toestroom naar de 
put tot stand te laten komen. Hierbij dient 
ook rekening gehouden te worden met een 
meervoudige gelaagdheid van de dakcon-
structie.

Betondek: kernboring
Wanneer in een betondek boringen worden 
gemaakt t.b.v. een gietijzeren afvoer is er 
sprake van twee verschillende boormaten:
 Øa: de afmetingen van de

 kernboring t.b.v. van de flens 

 (instortflens of bevestigingsflens) 

 Øc: de afmeting van het kernboring 

 t.b.v. het putlichaam.

 

De boring voor de flens dient vergroot te 
zijn om voldoende ruimte voor de flens te 
hebben. De randen van de boring moeten 
afgevlakt worden zodat de dakbedekking 
die op de put wordt aangesloten niet kan 
beschadigen. De kernboringen dienen, 
afhankelijk van de situatie, iets groter te 

zijn dan de afmetingen van puthuis en flens. 
Geboorde gaten kunnen na boring aange-
goten worden met krimparme betonmortel. 

De uitzettingscoëfficiënt van gietijzer is 
gelijk aan beton. 

Gietijzeren afvoer op een 
zwaluwplaat dak
De gietijzeren afvoeren kunnen niet direct 
op een zwaluwplaat dak worden geïnstal-
leerd. Hiervoor is optioneel een zwaluwplaat 
constructie verkrijgbaar die, in combinatie 
met een isolatie-element kan worden 
toegepast. Het aantal insnijdingen in het 
zwaluwplaat dak dient zo gering mogelijk te 
zijn. Omdat dit de stevigheid van de dakcon-
structie negatief beïnvloedt.

Dakafvoer

Isolatie-element

Zwaluwplaat
constructie

Zwaluwplaat



27

ACO Passavant 

BDA DAKADVIES

Inbouwinstructies

Er wordt voor gebruiksdaken meestal 
gebruik gemaakt van de onderstaande 
dakbedekkingsystemen:

 Bitumen

 Kunststof of rubber

 Gietasfalt

Voor overige dakbedekkingsystemen wordt 
verwezen naar de BDA inbouwinstructies, 
zie het meest recente BDA dakboek.

Bitumineuze dakbedekkingsysteem 
(twee laags) 
Verdiepte afvoer naar binnen 

(onderuitloop) 

Code HWA 05M

Ter plaatse van de afvoeren moet de 
ondergrond 10 mm verdiept zijn over een 
oppervlak van 1m2.

De afmetingen van de plakplaat moet 
minimaal de diameter van de afvoeropening 
+ 300 mm bedragen.

Onder- en bovenzijde van de plakplaten en 
de binnenzijde van de afvoeren ontvetten 
en daarna voorsmeren met een bitumenop-
lossing, een (actieve) synthetische primer 
of het oppervlak opruwen. De onderuit-
loop moet waterdicht aansluiten op de 
standleiding en luchtdicht op de eventuele 
dampremmende laag of sluitlaag.

  draadeinden. (Deze niet branden, 

  omdat anders de sijpelopeningen 

  dicht kunnen gaan zitten)

 D. De eerste laag van de dakbedekking 

  stuiken tegen stook a. 

 E. De toplaag van de dakbedekking 

  aanbrengen tot aan de verdikking 

  veroorzaakt door de plakplaat (aan

  sluitrozet) met behulp van een föhn 

  (niet branden). Resitrix® is aan de 

  bovenzijde voorzien van een TPE 

  laag die het mogelijk maakt om ook 

  op dit EPDM afdichtingsmateriaal 

  een bitumineuze dakbedekking aan 

  te brengen. (Bij gegoten bedekkingen 

  deze laag voorzetten en na afkoe-

  ling van de bitumen een gat snijden 

  ter grootte van de diameter van de 

  uitloop)

Werkwijze:
 A. Ter plaatse van de afvoer een plak-

  stuk aanbrengen zonder open vuur 

  tot ca. 150 mm voorbij de verdieping 

  en uit dit plakstuk een gat snijden 

  ter grootte van de diameter van de 

  uitloop.

 B. De onderuitloop in dit gat aanbren-

  gen, geweld in bitumenpasta en 

  waterdicht en luchtdicht aangesloten 

  op de standleiding met bijvoorbeeld 

  een PVC aansluitmof.

 C. Een plakstuk (ACO aansluitrozet) 

  aanbrengen over de plakplaat tot aan 

  de rand van de verdieping. 

  De contraflens (klemring) aan de onder

  zijde voorzien van een voorsmeer

  laag van bitumenoplossing. 

  Na droging van deze primerlaag de 

  contraflens aanbrengen over de 

C A

A

A

D

E

B

C

B

DE



28

ACO Passavant 

BDA DAKADVIES

Kunststof of rubberen dakbedekkings-
systeem  
Onderuitloop in geval van EPDM-dakbanen 
met SBS-bitumen gecasheerd, thermisch 
gelast. (één laags) 

Code HWA 01 K6

Ter plaatse van de afvoeren moet de 
ondergrond ca. 10 mm verdiept zijn over 
ca. 1 m2 door hier een dunnere isolatieplaat 
toe te passen of door de betonplaat dieper 
te sparen.

Gietasfalt dakbedekkingssystemen 
Principe PD 1-1-2

  rozet) aanbrengen. Deze kleven met 

  koude bitumen kleefstof op de EPDM-

  dakbaan en waterdicht aansluiten op 

  de standleiding.

 c. Een plakstuk EPDM (ACO aansluit-

  rozet)  aanbrengen over de plakplaat.

  smeerlaag van bitumenoplossing. 

  Na droging van deze primerlaag de 

  contraflens aanbrengen over de 

  draadeinden (deze niet branden 

  omdat anders de sijpelopeningen 

  dicht kunnen gaan zitten).

 b. De laag APP- of SBS-dakbanen 

  losliggend aanbrengen en kleven op a.

 c. De bovenlaag van het gietasfalt-

  systeem aanbrengen.

 d. Gemodificeerde voegvulling

  aanbrengen.

Werkwijze:
 a. De laag EPDM- dakbanen aanbrengen 

  en ter plaatse van de afvoeropenin-

  gen een gat snijden ter grootte van 

  de diameter van de uitloop.

 b. Een ontvette hemelwaterafvoer met 

  onderuitloop en plakplaat (aansluit-

Werkwijze:
 a. Een plakstuk (aansluitrozet) aan-

  brengen tussen de flens en 

  de contraflens van de afvoerput 

  conform de eisen van de leverancier/

  fabrikant hemelwaterafvoersysteem.

  Een plakstuk (ACO aansluitrozet 

  of zelfgesneden dakmateriaal in het 

  verdiept gelegen dakdeel) 

  aanbrengen over de draadeinden 

  van de afvoerput. 

  De contraflens (klemring) aan de 

  onderzijde voorzien van een voor-

Inbouwinstructies

C A

B

A

B C

C A

A

B

C

D

B D

BDA DAKADVIES
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BDA DAKADVIESInbouwinstructies 

Tussenstuk

Afdichtring

Afvoerput

Isolatie-element
Van gietijzeren dakafvoeren is bekend dat 
deze door de materiaaleigenschappen 
van het gietijzer gevoelig zijn voor con-
densvorming. Soms zelfs in die mate dat 
lekkage en plasvorming kan optreden.  
De beste manier om dit tegen te gaan is 
het goed isoleren van het puthuis. ACO 
heeft voor veel afvoerputten en opzet-
stukken standaard isolatie-elementen van 
glasfoam. Deze zijn drukvast en hebben 
een perfecte pasvorm.

Aandachtspunten en tips voor de 
inbouw van hemelwaterafvoeren
Voor het aanbrengen van hemelwaterafvoe-
ren op gebruiksdaken verwijzen wij naar de 
instructies van het BDA dakboek.

 Dakbedekkingsystemen in gebruiksdaken 
 dienen altijd volledig te worden gekleefd.
 De betonnen onderconstructie en de 

 flens van de afvoerput voorsmeren met 
 een primer (of bitumenoplossing). 
 Wanneer tussen de flens en de contra-

 flens van de ACO Passavant vlakdakaf-
 voer een dunne volkunststof dakbedek-
 king wordt gebruikt (bijv. PVC folie) van 
 geringe dikte, dan dient deze in de flens 
 in meerdere lagen te worden aangebracht 
 om oneffenheden in het materiaal beter 
 op te kunnen vangen. Dit kan natuurlijk 
 ook op locatie uit het daar voorhanden 
 zijnde materiaal worden gesneden. 

Afdichtring
 Voor putten met een dubbele 

 flensafdichting  (situatie met een isolatie) 
 is het belangrijk dat de afdichtring tussen 
 het tussenstuk en het puthuis wordt aan-
 gebracht. Dit om te voorkomen dat vocht 
 in het isolatiemateriaal indringt.

Aandraaien van moeren
 De moeren van het puthuis en/of 

 tussenstuk dienen kruislings aangedraaid 
 te worden. Het moment van de moeren 
 kunnen met een kracht van 20Nm worden 
 aangedraaid.
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Aansluiten van diverse buismaterialen op gietijzeren dakafvoer

DN50 DN70 DN80 DN100 DN125 DN150

Inwendig 50 mm 70 mm 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm

Uitwendig 58 mm 78 mm 88,9 mm 110 mm 135 mm 160 mm

Tolerantie ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

Kunststof buis

uitwendige maat
Ø 50 mm Ø 75 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm

ACO Pipe

idem als kunststof
Ø 50 mm Ø 75 mm Ø 80 mm Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 160 mm

Aansluitmof

 

ACO PVC 
aansluitmof
DN100
Ø 100 mm 

Krimpmof + ring

PVC/PE/PP
PVC krimpmof
50 - 58

PVC krimpmof
75 - 88

PVC krimpmof
88 - 100

PVC krimpmof
110 - 121

niet beschikbaar PVC krimpmof
160 - 174

PE krimpmof
50 - 63

PE krimpmof
75 - 90

PE krimpmof
90 - 110

PE krimpmof
110 - 125

PE krimpmof
125 - 140
125 - 160

PE krimpmof
160 - 180
160 - 200

PP krimpmof
50 - 72

PP krimpmof
75 - 91

PP krimpmof
90 - 110

PP krimpmof
110 - 135

PP krimpmof
125 

PP krimpmof
160

Circon rubber 

+ verloop
Circon DN50
t.b.v. mof 
DN75

Circon DN50
t.b.v. mof 
DN80

niet beschikbaar Circon DN50
t.b.v. mof DN125

Circon DN50
t.b.v. mof DN150

Circon DN50
t.b.v. mof DN200

Klemband  steunring RVS/staal
koppeling
50 - 58

RVS/staal
koppeling
75 - 78

RVS/staal
koppeling
84 - 106

RVS/staal
koppeling
111 - 119

RVS/staal
koppeling
125 - 135

RVS/staal
koppeling
160 - 171

ACO GM-X 

uitwendige maat
DN50 DN70 DN100 DB125 DN150

Aansluiting Overgangsstuk
E60-310+050
t.b.v. GM-X mof

Overgangsstuk
E60-311+070
t.b.v. GM-X mof

Overgangsstuk
E60-312+100
t.b.v. GM-X mof

Spie past in GM-X 
mof

Spie past in GM-X 
mof

Mofloos Door middel van
een stalen klem-
band.
Verloop 58 - 53
opvullen met 
manchet

Door middel van
een stalen klem-
band.
Verloop 78 - 73
opvullen met 
manchet

Door middel van
een stalen 
klemband.
Verloop 110 - 102
opvullen met 
manchet

Door middel van 
een stalen klem-
band 135 - 133

Door middel van 
een stalen klem-
band 160 - 159

of

of

of+
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Lijnafwateringssystemen zijn esthetisch aantrekkelijk. 
De afvoer van water gaat sneller dan bij puntafwatering. 
Hier vindt u alle technische informatie betreffende lijnafwatering. 

Vlakke daken met begroeiing, terrassen en  balkons – deze en vele 
andere beloopbare oppervlakken moeten stabiel zijn, maar boven alles 
absoluut waterdicht. Ondanks dat aan deze eisen is voldaan kan door 
stuw- en spatwater toch schade ontstaan aan gevels, balustrades, 
ramen, deuren of zelfs aan de isolatie. ACO Profiline – een mooie en 
technisch slimme oplossing, voor lage drempels, ook op het dakterras. 

Vraag de ACO DRAIN lijnafwatering documentatie aan voor productinformatie

Gerelateerde ACO producten

Vraag de ACO Profiline documentatie aan voor uitgebreide productinformatie

Vraag de ACO GM-X documentatie aan voor uitgebreide productinformatie

Vraag de ACO Passavant terugstuwbeveiliging documentatie aan voor 
uitgebreide productinformatie

Door toename in de bouw van gebouwcomplexen met gecombineerde 
functionaliteit zoals wonen, verzorging, commercie, educatie en parke-
ren, dienen er steeds hogere eisen gesteld te worden aan functionaliteit, 
brandveiligheid en vandalismebestendigheid van de leidingsystemen. Om 
aan deze hogere eisen tegemoet te komen biedt ACO met het
GM-X programma een compleet systeem verzinkt stalen leidingsysteem 
en hulpstukken in diameters 40-300. ACO GM-X wordt zowel voor 
regenwaterafvoer (vrij verval en vacuümsystemen) als het afvoeren van 
afvalwater toegepast. ACO GM-X is KOMO-gecertificeerd.

Wanneer regen-/afvalwater niet optimaal kan wegstromen ontstaat kans 
op terugstuwing. Om dit te voorkomen worden de kunststof 
terugstuwbeveiligingen van ACO ingezet. Deze kunnen zowel in een 
vrijliggende leiding als in een vloer/ grond liggende leiding ingebouwd 
worden. De modulaire systemen zijn, wanneer de situatie dit verlangt, 
achteraf aan te passen/ om te bouwen. 
ACO terugstuwbeveiligingen zijn voorzien van CE-Markering.
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De informatie in deze brochure werd door ACO 

met de grootst mogelijke zorg opgesteld. 

In verband met de voortdurende verbetering van 

bestaande producten en de ontwikkeling van 

nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht 

voor specificaties te wijzigen. Het is de

verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de 

verbruiker vast te stellen, dat het ACO product 

geschikt is voor de geplande toepassing en 

verwerkt wordt volgens de geldende inbouw-

voorschriften. Aan de aanbevelingen en 

suggesties kunnen geen rechten worden 

ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiks-

omstandigheden buiten de controle van ACO 

liggen.

 Productgroepen:

  ACO Drain®

  ACO Passavant

  ACO Stainless

  ACO Profiline

  ACO Pipe®

  ACO GM-X

  ACO EasyGarden®

  ACO Markant

  ACO Sport

  ACO Pro

  ACO ShowerDrain

  ACO Stormbrixx®

 

Wij zorgen voor de afwatering


