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D400
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BELASTINGSKLASSEN
De vermeldingen A15, B125, C250, D400, E600 en F900 geven de belastingsklasse weer in kN.  Dit volgens een statische meting in laboratorium-
omstandigheden.  Zo staat bijvoorbeeld een rooster met klasse C250 voor een weerstand van 250kN volgens de norm EN1433:2005.

VOLGENS EN1433:2005

Zone voor voetgangers en fi etsers en rondom 
de privéwoningenA 15KLASSE

Voetpaden, Terrassen en inritten van privégarages.B 125KLASSE

Industriezones en zones met intens en zwaar verkeer 
maar enkel in longitudinale richting.E 600KLASSE

Zones met zwaar en of intens verkeer maar enkel in 
longitudinale richting.D 400KLASSE

C 250KLASSE Straatgreppels, parkings en langzaam verkeer 
in commerciële centra.

Zones met uitzonderlijk zwaar verkeer zoals 
havengebieden en luchthavens maar enkel in 
longitudinale richting.F 900KLASSE
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KERB*

Model in de loop van de certifi cering

Het STORA KERB systeem is tweedelig: een BOORDSTEEN of 
OPZETSTUK en een afvoergeul.  Het is ontworpen voor straten, au-
towegen, industrieterreinen, rotondes en parkings waar de afvoer van 
oppervlaktewater doorgaans gebeurt met bezinkputten of standaard 
geulen met rooster.
Zowel de geul als het opzetstuk worden in polyesterbeton gefa-
briceerd wat meerdere voordelen biedt:
• Lichte onderdelen die zorgen voor een snelle, eenvoudige en 

kostenvriendelijke installatie
• De gladde binnenzijde garandeert een optimale afvoer van op-

pervlaktewater.
• Een hoge weerstand tegen vorst, dooizouten en koolwaterstof-

fen waardoor een lange levensduur van het Kerb-systeem moge-
lijk wordt.

Het uitgebreide gamma van KERB opzetstukken kan perfect geïnte-
greerd worden in het traditionele STORA-DRAIN afvoergeulsysteem 
dat vele jaren zijn effi  ciëntie en betrouwbaarheid bewijst.
Omdat STORA KERB van hetzelfde tand-groefsysteem als de geulen 
gebruik maakt wordt de plaatsing en uitlijning van beide vergemak-
kelijkt. 
Tot slot wordt Stora-Kerb gefabriceerd volgens de EN1433 norm en 
voldoet het, indien correct geplaatst, aan de D400 belastingsklasse.

STORA-DRAIN

KERB* D400
GECOMBINEERD BOORDSTEEN EN 
AFVOERGEUL SYSTEEM
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KERB*

AFVOERGEULEN IN POLYPROPYLEEN EN IN POLYESTERBETON

Model in de loop van de certifi cering

B=100   D=155 N° H Vert. uitloop Horiz. uitloop Kruisstuk Artikel nr.

geul L=1m 010 189 Ø 110 Ø 110 –

geul L=0,5m 010 189 Ø 110 Ø 110 ja

geul L=1m 020 249 Ø 110 – –

geul L=0,5m 020 249 Ø 110 Ø 110 ja

geul L=1m 030 309 Ø 110 – –

geul L=0,5m 030 309 Ø 110 Ø 110 ja

STORA-DRAIN

KERB*
GEUL + STANDAARD BOORDSTEEN

100

D400

polyesterbeton opzetstuk
opstaande rand van 120mm

De 010-020-030 geulen kunnen geplaatst worden met vaste bodemdiepte of met een trapovergangstuk.

Ø Ø

010 020 030

VOORBEELD

KERB*
HELLING MET TRAPOVERGANGSTUK

100
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KERB*

Model in de loop van de certifi cering

ANDERE OPZETSTUK

INSPECTIESTUK

VERLOOPSTUK LINKS
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KERB*

AFVOERGEULEN IN POLYPROPYLEEN EN IN POLYESTERBETON

Model in de loop van de certifi cering

B=100  D=155 N° H Radius Artikel nr.

geul L=0,5m 010 189 6-7m Uitwendig

geul L=0,5m 010 189 8-10m Uitwendig

geul L=0,5m 010 189 11-25m Uitwendig

geul L=0,5m 010 189 11-25m Inwendig

geul L=0,5m 020 249 6-7m Uitwendig

geul L=0,5m 020 249 8-10m Uitwendig

geul L=0,5m 020 249 11-25m Uitwendig

geul L=0,5m 020 249 11-25m Inwendig

STORA-DRAIN

KERB*
RADIUSGEULEN + STANDAARD BOORDSTEEN

100

D400

polymeerbeton opzetstuk
opstaande rand van 120mm

Bochten met een radius van 6 tot 25 m 
worden met de overeenkomstige radiuss-
tukken van geul en opzetstuk gelegd. 
Voor bochten met een radius tussen 25 en 
35m worden rechte stukken van 0,5 meter 
gebruikt en voor bochten van meer dan 
35m rechte stukken van 1 meter.

Uitwendige Radius
6 - 7 m
8 - 10 m
11 - 25 m

Inwendige Radius
11 - 25 m

Weg
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KERB*

Model in de loop van de certifi cering

Type Lengte Breedte H Uitlopen Artikel nr.

Bezinkput Bovenbak D400 0,5m 535 220 -

Bezinkput Onderbak 0,5m 535 430 Ø160/Ø225

Extra Bezinkput Onderbak 0,5m 300 350 Ø160/Ø200     Ø225/Ø250

Zandvanger 0,5m 155 590 Ø110/160

BEZINKPUT 100

Type N° Voor geul (H) Artikel nr.

100 H=189, 249

TRAPOVERGANGSTUK 100

De 010-020-030 geulen kunnen geplaatst worden met vaste bodemdiepte of met een trapovergangstuk.

EXTRA BEZINKPUT

225
160

160
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Voorgevormde uitkapvorm om bovenop
de extra bezinkput te plaatsen
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KERB*

AFVOERGEULEN IN POLYPROPYLEEN EN IN POLYESTERBETON

Model in de loop van de certifi cering

Type N° H Installatie
voor/na geul

Geïntegreerde In-/Uitloop met 
rubber dichting en PE afdekplaat Artikel nr.

100 010 195 nr 10 Ø 110

100 020 245 nr 20 Ø 110

100 030 295 nr 30 Ø 110

Kerb - 220 Kerb H = 220 Ø 110

BEGIN- EN EINDSTUK 100

De eindstukken voor de boordsteen en de geul wor-
den afzonderlijk geplaatst. 
De begin-en eindstukken met geïntrigeerde in-/uit-
loop voor de 010, 020 en 030 geulen worden met 
een PE afdekplaat gebruikt om het geulentraject te 
beginnen of te eindigen.
Na het wegnemen van de PE afdekplaat kan een PVC 
buis ingebracht worden om de twee geulentrajecten 
te verbinden of om een uitloop te creëren indien, 
wegens te beperkte inbouwdiepte, een zandvanger 
niet kan geplaatst worden.
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KERB*

Model in de loop van de certifi cering

PLAATSINGS- & 
ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

12
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200 150

Het STORA-KERB systeem wordt conform de vereisten van EN 1433 geïnstalleerd. Het systeem is in 
overeenstemming met de vereisten voor belastingsklasse D400, indien het precies wordt geplaatst zoals 
hieronder gedetailleerd beschreven staat. 

De geulen en de bezinkput worden geïnstalleerd, 
uitgelijnd en uitgevlakt op een betonbed (minimum 
vereisten: dikte 200mm / C25 kwaliteit).
De kerb opzetstukken kunnen tegelijkertijd geplaatst 
worden met de geulen, of op een later tijdstip indien 
er risico is op beschadiging door werfverkeer.

Men moet speciale aandacht besteden aan de ve-
rankering van de geulen in het omhullingsbeton en 
dit in het bijzonder aan de achterkant van de kerb 
opzetstukken, aangezien hier de grootste krach-
ten worden opgevangen als er voertuigen tegen 
het kerbsysteem zouden rijden. Het 200mm brede 
omhullingsbeton in de fi guur hiernaast is de mini-
mum vereiste. Het beton moet in alle situaties zo 
hoog mogelijk aangebracht worden en maximum tot 
80mm van de bovenkant van de kerb reiken. Als men 
klinkers gebruikt achter het kerbtraject moeten de 
klinkers vlak naast het kerb opzetstuk in beton wor-
den ingebed.

Alle geulen en kerb opzetstukken worden geplaatst zonder gebruik van voegmateriaal. De tand-groef 
verbinding bij de geulen en kerb opzetstukken zorgt, in combinatie met de betonnen fundering, voor 
een goede waterdichtheid.  Indien er speciale vereisten zijn voor de waterdichtheid van het systeem na 
installatie, gelieve ons dan te contacteren voor verder advies.

De afwerkingslaag van het asfalt moet zorvuldig uitgevoerd worden om te voorkomen dat de kerb op-
zetstukken beschadigd worden tijdens het walsen. Het afgewerkte niveau ligt 120mm onder de voorzijde 
van het kerb opzetstuk om te zorgen voor een goede instroom van oppervlaktewater door de wate-
rafvoer-openingen. 

Na installatie moet het volledige systeem schoongemaakt worden. Alle restanten van zand, grind en 
steenslag moeten uit het geulsysteem worden verwijderd. Schoonmaken kan met een hogedrukreiniger. 
Toegang tot de geul is mogelijk via de inspectiestukken en de deksels op de bovenbakken voor de be-
zinkputten. Het systeem moet na installatie op regelmatige tijdstippen onderhouden worden. Het tijdstip 
is afhankelijk van de plaats en de situatie (zand, bladeren, regenval, verkeer...).
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AFVOERGEULEN IN POLYPROPYLEEN EN IN POLYESTERBETON

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopvertegenwoordigers

Lengte 200 mm
Breedte 90 mm

REINIGINGSSCHOP

Lengte handvat 700 mm

Artikel nr.:
ASZ0000001

IMCOMA is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht voor om de prijzen en de technische gegevens op elk moment aan te passen 
zonder voorafgaande kennisgeving.  De kleuren kunnen van de afbeeldingen verschillen.  Maten en gewichten bij benadering.  Afmetingen in mm.  De in deze 
catalogus vermelde prijzen zijn vrijblijvend en exclusief BTW.

© STORA-DRAIN Juni 2020.

VERGEET ME NIET !!!
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IMCOMA n.v.
Zwaarveld 32 
9220 Hamme, België
tel. +32 (0)52 499 899 
fax +32 (0)52 470 776
info@imcoma.com
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