
BIRCOprotect – Afwatergoten, uit beton C 40/50, ND ______, met dichtingsvoeg voor tweezijdi-
ge hechting, in overeenstemming met de ecologische eisen, tot belastingsklasse F 900(1) volgens 
DIN EN 1433, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.

 zonder binnenhelling
 met 0,5 % binnenhelling
 met ingebetonneerde, volgens EN ISO 1461 thermisch verzinkte massief stalen lijst met 

combi-vergrendelingen (zinklaag 70 μm) voor naar keuze bevestiging met Easylock-snelver-
grendeling of schroefverbinding M12/A2 resp. M16/A2 en met zelfreinigende lijstholten

 met roestvrijstalen lijsten uit V2A, materiaal-nr. 1.4301 (zonder Easylock)
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

BIRCOprotect - Eindschijf voor bovengenoemde afwatergoten, leveren en volgens inbouwhand-
leiding van de fabrikant leggen.

 verzinkt 
 zonder afvoer
 met afvoer
 met afvoer uit HDPE

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOprotect – Lijnzinkput, uit beton C 40/50, ND ______, met dichtingsvoeg voor tweezijdige 
hechting, tot belastingklasse F 900(1) volgens DIN EN 1433, in overeenstemming met de ecolo-
gische eisen, met slibemmer, geurafsluiter (tot ND 150), leveren en volgens inbouwhandleiding 
van de fabrikant leggen en afhankelijk van de gegeven plaatselijke bijzonderheden aansluiten 
(aansluitleidingen worden apart berekend).

 met ingebetonneerde, volgens EN ISO 1461 thermisch verzinkte massief stalen lijst met 
combi-vergrendelingen (zinklaag 70 μm) voor naar keuze bevestiging met Easylock-snelver-
grendeling of schroefverbinding M12/A2 resp. M16/A2 en met zelfreinigende lijstholten

 met roestvrijstalen lijsten uit V2A, materiaal-nr. 1.4301( (zonder Easylock)
 met rubberhulsbuisaansluiting
 met HDPE buisaansluiting DA Ø ______ (zonder geurafsluiter)

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOprotect - Afdekkingen, voor bovengenoemde afwatergoten en lijnzinkputten, belastings-
klasse ______ volgens DIN EN 1433, lengte ______ mm, telkens 4-/8-voudig te bevestigen met 
M12/A2-, M16/A2- boutbevestiging resp. Easylock, leveren en leggen.

 Gietijzeren sleufafdekking, zwart gedompellakt / verzinkt
 Gietijzeren roosterafdekkingen , zwart gedompellakt / verzinkt
 Tralierooster, maaswijdte 30/30, 30/12, 20/30, 20/12 mm (tot ND 200), verzinkt staal(2)

 Rooster nest d‘honingbij I gietijzer (ND 150), zwart gedompellakt / verzinkt
 met schroefbevestiging M12/A2 (tot DN 200) of M16/A2 (vanaf ND 300)
 met Easylock (niet bij F 900 en afdekkingen uit V2A)

Fabricant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOprotect - Afwateringssysteem volgens de aanwijzingen van de fabrikant afdichten. 
Dichtingsvoegen reinigen, vulsnoer in de voegen persen, voegen met BIRCO-Primer voorbehan-
delen, 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.

 Vulsnoer
 BIRCO-Primer
 BIRCO-Plast
 Preparatieset

Fabricant : 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 (zonder Easylock).

                                  
meters           stukprijs          totaalprijs

                                  
stuks               stukprijs          totaalprijs

Bestektekst BIRCOprotect

                                  
stuks               stukprijs          totaalprijs

                                  
stuks               stukprijs          totaalprijs

                                  
stuks               stukprijs          totaalprijs



BIRCOprotect - Afsluitzinkput, uit gewapend beton C 40/50, met handmatige sluitklep ND 150, 
tot belastingklasse E 600(1) volgens DIN EN 1433, met verzinkte slibemmer, met HDPE buisaans-
luiting DA 160, leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen en afhanke-
lijk van de gegeven plaatselijke bijzonderheden aansluiten (aansluitleidingen worden apart 
berekend).

 ND 300
 ND 400
 met eenzijdige gootaansluiting voor bovengenoemde goten, gotentype ______, -ND ______, 

Nr. ______
 met tweezijdige gootaansluiting voor bovengenoemde goten, gotentype ______, -ND ______, 

Nr. ______
 met ingebetonneerde, volgens EN ISO 1461 thermisch verzinkte massief stalen lijst met 

combi-vergrendelingen (zinklaag 70 μm) voor naar keuze bevestiging met Easylock-snelver-
grendeling of schroefverbinding M12/A2 resp. M16/A2 en met zelfreinigende lijstholten

 met roestvrijstalen lijsten uit V2A, materiaal-nr. 1.4301 (zonder Easylock)

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

BIRCOprotect - Afdekkingen voor bovengenoemde afsluitzinkput, lengte 500 mm, belastings-
klasse______ volgens DIN EN 1433, telkens 4-voudig te bevestigen met M12/A2-boutbevesti-
ging, met sleuteldoorvoering, leveren en leggen.

 Gietijzeren sleufafdekkinge, zwart gedompellakt
 Gietijzeren roosterafdekkingen, zwart gedompellakt/verzinkt

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

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

Fabrikant : BIRCO Baustoffwerk GmbH

(1) Uitzondering D 400: Niet voor inbouw dwars over het wegdek van snelverkeerswegen en autosnelwegen.

                                        
stuks               stukprijs            totaalprijs

                                        
stuks               stukprijs          totaalprijs

Bestektekst BIRCOprotect

                                        
stuks               stukprijs          totaalprijs


