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Vrijverval riool wordt geproduceerd uit PP in de maten Ø 200mm, 250mm, 315mm en 400mm, met 
ringstijfheidswaarde SN8  (PROLAN/KOMO) of SN4 (AGRILAN). De standaard lengte is 6 meter met een 
aangevormde mof.

Daarnaast kunnen wij, speciaal voor de agrarische markt, een PE dambuis Ø 315mm met een lengte van 8 meter 
aanbieden. Deze buis heeft een ringstijfheidswaarde van SN4 (AGRILAN), is zwart en wordt geleverd zonder mof.

Het toepassen van kunststof als grondstof heeft een aantal voordelen; de buis is gemakkelijk te bewerken en is 
aanzienlijk lichter in gewicht als bijvoorbeeld een betonnen buis.

Infiltratieriool
Het is ook mogelijk om deze buis te voorzien van boorgaten of sleuven en een omhulling, waardoor dit artikel toe 
te passen is als een IT- (Infiltratie) of DT- (Drainage-Transport) riool.

Kleuren
De standaard kleuren zijn zwart, roodbruin en groen.

OD ID Pakket

200mm 175mm 23st

250mm 220mm 12st

315mm 276mm 8st

400mm 350mm 5st
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Productomschrijving:
PROLAN dubbelwandig vrijverval riool SN8 uit PP, wordt geproduceerd in de maten Ø 200mm, 250mm, 315mm 
en 400mm, op lengten van 6 meter. Dit artikel is voorzien van KOMO keur voor deze diameters in de kleuren 
zwart & roodbruin.

PROLAN wordt geproduceerd uit PP-grondstof, voor zowel de binnenwand als de buitenwand. De standaard 
kleuren voor de buitenwand zijn zwart, roodbruin en groen. De binnenwand wordt geproduceerd uit lichtgrijs 
materiaal, wat camera inspecties vereenvoudigd, daarnaast is de binnenwand glad om de doorstroming van 
rioolwater te bevorderen.

PP vrijverval riool SN8 - PROLAN - KOMO3.1

Grondstof 
- PP-buitenwand uit PP-granulaat (nieuwe grondstof)
- PP-binnenwand uit PP-granulaat (nieuwe grondstof)

Verbinding: 
- Voorzien van een aangevormde PP manchet steekmof    
  met rubberring

Toepassing 
- Vrijverval riolering
- Duikerbuis

Bestektekst 
- PROLAN vrijverval riool Ø ….mm
- Dubbelwandig PP, Inclusief aangevormde mof
- lengte 6 meter, KOMO-gecertificeerd
- SN8, Kleur zwart, Producent GrainPlastics B.V.
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Productomschrijving:
AGRILAN dubbelwandige landbouwbuis SN4 uit PP wordt geproduceerd in de maten Ø 200mm, 250mm, 315mm 
en 400mm op lengten van 6 meter.

AGRILAN wordt geproduceerd uit PP-grondstof, voor zowel de binnen- als de buitenwand. De standaard kleur 
voor de buitenwand is zwart. De binnenwand wordt geproduceerd uit donkergrijs materiaal.

AGRILAN is door zijn lichtere buitenwand voordelig in prijs en goed toe te passen in bijvoorbeeld de agrarische 
markt.

PP landbouwbuis SN4 - AGRILAN 3.2

Grondstof 
- PP-buitenwand uit PP-granulaat (nieuwe grondstof)
- PP-binnenwand uit PP-granulaat (nieuwe grondstof)

Verbinding: 
- Voorzien van een aangevormde PP manchet steekmof    
  met rubberring

Toepassing 
- Landbouw
- Duikerbuis

Bestektekst 
- AGRILAN dubbelwandige landbouwbuis Ø ….mm
- Dubbelwandig PP, Inclusief aangevormde mof 
- lengte 6 meter, SN4, Kleur zwart. 
- Producent GrainPlastics B.V.
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Productomschrijving:
AGRILAN dubbelwandige dambuis SN4 uit PE wordt geproduceerd in de maat Ø 315mm op lengten van 8 meter 
zonder mof.
Afwijkende lengtes, kleuren en eventuele verbindings-moffen zijn op aanvraag leverbaar. 

AGRILAN dambuis wordt geproduceerd uit PE-grondstof, voor zowel de binnen- als de buitenwand. De standaard 
kleur voor de buitenwand is zwart. De binnenwand wordt geproduceerd uit donkergrijs materiaal.
Dit artikel is door zijn lichtere buitenwand en lengte van 8 meter voordelig in prijs en goed toe te passen als 
alternatief op de reguliere duikerbuizen in de agrarische markt.

PE dambuis SN4 - AGRILAN3.3

Grondstof 
- PE-buitenwand uit PE-regranulaat (gerecyclede grondstof)
- PE-binnenwand uit PE-regranulaat (gerecyclede grondstof)

Verbinding: 
- Excl. verbindingsmof

Toepassing 
- Landbouw
- Dambuis
- Duikerbuis

Bestektekst 
- AGRILAN dubbelwandige dambuis Ø 315mm
- Dubbelwandig PE, lengte 8 meter
- SN4, Kleur zwart, Producent GrainPlastics B.V.
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Tabellen - Vrijverval riool 7.3

PROLAN 
vrijverval riool

AGRILAN
 landbouwbuis

AGRILAN 
dambuis

Maat Ø 200, 250, 315, 400mm Ø 200, 250, 315, 400mm Ø 315mm

Materiaal PP PP PE

Ringstijfheid SN8 SN4 SN4

Keur KOMO Geen Geen

Standaard lengte 6m, incl. mof 6m, incl. mof 8m, excl. mof

Vrijveral riool: maten en pakketinhoud

OD ID Pakket

200mm 175mm 23st

250mm 220mm 12st

315mm 276mm 8st

400mm 350mm 6st

Vrijverval riool: waterafvoer in liters per minuut bij een hydraulische helling in cm bij 100m van:

DN. 5 8 10 15 20 25 30 40 50

200 420 540 660 780 900 1020 1080 1380 1500

250 960 1020 1080 1380 1680 1800 1980 2400 2820

315 1260 1620 1920 2640 2940 3480 3840 4080 5100

400 2700 3420 4020 4860 5400 6600 7500 8400 9000


