
BIRCOdicht - Goten uit gewapend beton C 40/50 met HDPE binnenbekleding (op aanvraag 
ook met binnenbekleding uit PP), ND ____, tot klassificatie F 900(1) volgens DIN EN 1433, in 
overeenstemming met de ecologische eisen, leveren en volgens inbouwhandleiding van de 
fabrikant leggen.

 zonder binnenhelling
 met ____ % binnenhelling

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH
Herrenpfädel 142 · D-76532 Baden-Baden
Telefoon: +49 (0) 72 21/50 03-0, Telefax: +49 (0) 72 21/50 03-941

BIRCOdicht - Hoekstuk voor voorgenoemde goten, ND ____, zonder binnenhelling, tot klassi-
ficatie F 900(1) volgens DIN EN 1433, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant 
leggen.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht - T-stuk voor voorgenoemde goten, ND ____, zonder binnenhelling, tot klassificatie 
F 900(1) volgens DIN EN 1433, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht - Eindschijf uit HDPE voor voorgenoemde goten, leveren en volgens inbouwhandlei-
ding van de fabrikant leggen.

 zonder afvoer
 met afvoer

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht - Avfoeraansluiting Ø ______ voor voorgenoemde goten, leveren en volgens inbou-
whandleiding van de fabrikant leggen.

 verticaal
 horizontaal

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht – Lijnzinkput, uit gewapend beton C 40/50 met HDPE binnenbekleding (op aan-
vraag ook met binnenbekleding uit PP), ND ____, buitenmaat (LxBxH) 500 x ____ x ____ , met 
buisaanlsuitingen bodemgelijk DA ____ , 300 mm uitspringend (voor alle breedtes), tot klassi-
ficatie F 900(1) volgens DIN EN 1433, in overeenstemming met de ecologische eisen, leveren en 
leggen volgens de aanwijzingen van de fabrikant en afhankelijk van de plaatselijke omstandig-
heden aansluiten - aansluitleidingen worden apart berekend.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht - Afdekkingen, voor voorgenoemde goten en lijnzinkput, tot belastingsklasse _____ 
selon DIN EN 1433, ND _____, lengte ____ mm, met 4 beveiligingsmoeren per afdekking, leve-
ren en leggen.

 Gietijzeren sleufafdekking, zwart gedompellakt / verzinkt
 Gietijzeren roosterafdekkingen , zwart gedompellakt / verzinkt
 Tralierooster, maaswijdte 30/30, 30/15, 20/30 mm (tot ND 200), verzinkt staal(2)

 Rooster nest d‘honingbij I gietijzer (ND 150), zwart gedompellakt / verzinkt

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

(1) Uitzondering D 400: Niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelverkeerswegen en autosnelwegen.
(2) Ook verkrijgbaar uit roestvrij staal V2A

                                        
stuks               stukprijs          totaalprijs

Bestektekst BIRCOdicht
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stuks               stukprijs          totaalprijs



BIRCOdicht - Afsluitzinkput, uit gewapend beton C40/50 met HDPE binnenbekleding (op 
aanvraag ook met binnenbekleding uit PP), buitenmaat (LxBxH) 500 x 470 x 805mm, met 
afsluitklep DN 150, met buisaansluitling bodemgelijk DA 160xSDR 17,6, 300 mm uitspringend, 
tot klassificatie F 900(1) volgens DIN EN 1433, leveren en leggen volgens de aanwijzingen van de 
fabrikant en afhankelijk van de plaatselijke.

 met aansluiting voor goten ND _____

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht - Afdekkingen voor voorgenoemde afsluitzinkputten, lengte 500 mm, belastings-
klasse E 600(1) volgens DIN EN 1433, telkens 4-voudig te bevestigen met M12/A2-boutbevesti-
ging, met sleuteldoorvoering, leveren en leggen

 Gietijzeren sleufafdekking, zwart gedompellakt / verzinkt
 Gietijzeren roosterafdekkingen , zwart gedompellakt / verzinkt

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht – Bedieningssleutel voor bovengenoemde afsluitzinkput 1100 mm lang, leveren.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht - met HDPE kante :
 met aangelaste kanten uit HDPE met buitenlaminering,

voor voorgenoemde goten en zinkputten, in de fabriek vastgelast.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht - Lijsten / kanten, naar keuze:
 met afneembare RVS lijsten uit RVS V2A (1.4301, 4 mm dik),
 met afneembare hoeklijsten (L- /hoeklijsten) uit thermisch verzinkt staal (4 mm dik),
 met afneembare hoeklijsten (L- /hoeklijsten) uit RVS V2A (1.4301, 4 mm dik),
 met afneembare hoeklijsten uit glasvezel versterkt kunststof

voor voorgenoemde goten en zinkputten, in de fabriek vastgelast.

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht -V2A-steunbout M12 amet zelfsluitende moerschroef

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOdicht - Systeem tussenvoegen in voorgenoemd gootsysteem op de bouwplaats lassen, 
bij installatie volgens de Duitse wet op de Waterhuishouding § 19 g moet het lassen worden 
verricht door goedgekeurde vakbedrijven volgens de Duitse wet op de Waterhuishouding § 19 l.

Uitvoering: lasbedrijf (Lijst met lasbedrijven verkrijgbaar bij BIRCO)

BIRCOdicht - Systeem-zijvoegen, op de bouwplaats alle voegen afdichten. Systeem-zijvoegen, 
op de bouwplaats alle voegen afdichten. Dichtingsvoegen reinigen, voegen met BIRCO-Primer 
voorbehandelen, vulsnoer in de voegen persen, voegen met dichtmassa BIRCO-Plast dichten. Bij 
installatie volgens de Duitse Wet op de Waterhuishouding § 19 g moet de afdichting verricht 
worden door goedgekeurde vakbedrijven volgens de Duitse Wet op de Waterhuishouding § 19 l.

Uitvoering: lasbedrijf (Lijst met lasbedrijven verkrijgbaar bij BIRCO)

_____                                                               
stuks               stukprijs          totaalprijs

_____                                                               
stuks               stukprijs          totaalprijs

Bestektekst BIRCOdicht

_____                                                               
stuks               stukprijs          totaalprijs

_____                                                               
stuks               stukprijs          totaalprijs

_____                                                               
stuks               stukprijs          totaalprijs

_____                                                               
stuks               stukprijs          totaalprijs

_____                                                               
stuks               stukprijs          totaalprijs

_____                                                               
meters           stukprijs          totaalprijs


