
olie- en benzine
afscheider

Toepassing:
Olie- en benzineafscheiders worden toegepast bij 
tankstations, spuitplaatsen, wasstraten, autowerk-
plaatsen, andere onderhoudswerkplaatsen. Kortom, 
overal waar mogelijk lichte minerale vloeistoffen als 
benzine, olieresten, diesel etc. in het water komen.

Capaciteit:
De capaciteit van een olie- en benzineafscheider 
wordt uitgedrukt in liters per seconde (l/sec.). 
De meest gebruikte rekenmethode is het aantal te 
gebruiken toestellen (bijv. hogedruk spuiten) en de te 
verwachten hoeveelheid regenwater, bij elkaar op te 
tellen. Wij kunnen voor u een capaciteitsberekening 
maken.

Certifi cering:
De OBA’s van Betonputten.nl worden geleverd vol-
gens de geharmoniseerde norm EN-858. Dit geeft 
de gebruiker of de installateur de zekerheid dat de 
afscheider aan alle wettelijke eisen voldoet. 
Wij leveren altijd een klasse I afscheider 
(hoogst geldende klasse).

Materialen:
De betonnen afscheiders zijn gemaakt van een 
hoogwaardige zelfverdichtende gietbeton met als 
bewapening: staalvezels. De betonmortel heeft als 
sterkteklasse C60/75 (hoge sterkte beton) en heeft als 
milieuklasse: XA3.  Hierdoor toepasbaar in een sterk 
agressieve chemische omgeving. Het afscheiderge-
deelte is gemaakt van hoogwaardig RVS en werkt 
volgens het gravitaire afscheidingsprincipe.
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Maten:
Totale hoogte:  185 cm*
Hoogte inlaat:  158 cm*
Hoogte uitlaat:  154 cm*
Lengte:   238 cm
Breedte:  158 cm
Totaal volume:  4,74 m3

Nuttig volume:  3,98 m3

Gewicht:  3 t.
Mangat:  60 x 60 cm
Ø Inlaat (IN):  160 mm
Ø Uitlaat (OUT): 160 mm
* tolerantie van ± 2 cm

Opties:
Alarmering voor hoog olieniveau
Alarmering voor hoog slibniveau
Controleput
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400

Belasting:
Geschikt voor verkeersklasse B 125 kN/m2

model:    olie- en benzineafscheider
type:    OBA 4500 - 3 l/sec

Voorzien van:
CE-Certifi caat conform NEN EN-858
Waterdichtheidscertifi caat
Milieuklasse-certifi caat C60/75 met XA3
Verkeersklasse B garantiecertifi caat
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Kenmerken afscheider:
• Capaciteit:   3L/sec.
• Slibopslagvolume:   1740 liter
• Olieopslagvolume:  1440 liter
• Maximaal restoliegehalte: minder dan 5 mg/l.
• Klasse 1 afscheider:  met coalicentiescherm
• Lozing op:   oppervlaktewater of riool
• Betonkwaliteit:  zelfverdichtend gietbeton C60/75
• Milieuklasse betonmortel: XA3 (hoogst geldende klasse)
• Bewapening:  staalvezels



Maten:
Totale hoogte:  225 cm*
Hoogte inlaat:  198 cm*
Hoogte uitlaat:  191 cm*
Lengte:   238 cm
Breedte:  158 cm
Totaal volume:  6 m3

Nuttig volume:  4,85 m3

Gewicht:  3,45 t.
Mangat:  60 x 60 cm
Ø Inlaat (IN):  160 mm
Ø Uitlaat (OUT): 160 mm
* tolerantie van ± 2 cm

Opties:
Alarmering voor hoog olieniveau
Alarmering voor hoog slibniveau
Controleput
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400

Belasting:
Geschikt voor verkeersklasse B 125 kN/m2

model:    olie- en benzineafscheider
type:    OBA 6000 - 6 l/sec

Voorzien van:
CE-Certifi caat conform NEN EN-858
Waterdichtheidscertifi caat
Milieuklasse-certifi caat C60/75 met XA3
Verkeersklasse B garantiecertifi caat
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type:    OBA 6000 - 6 l/sec

Kenmerken afscheider:
• Capaciteit:   6 L/sec.
• Slibopslagvolume:   1840 liter
• Olieopslagvolume:  2040 liter
• Maximaal restoliegehalte: minder dan 5 mg/l.
• Klasse 1 afscheider:  met coalicentiescherm
• Lozing op:   oppervlaktewater of riool
• Betonkwaliteit:  zelfverdichtend gietbeton C60/75
• Milieuklasse betonmortel: XA3 (hoogst geldende klasse)
• Bewapening:  staalvezels



Maten:
Totale hoogte:  225 cm*
Hoogte inlaat:  198 cm*
Hoogte uitlaat:  189 cm*
Lengte:   238 cm
Breedte:  158 cm
Totaal volume:  6 m3

Nuttig volume:  4,80 m3

Gewicht:  3,45 t.
Mangat:  60 x 60 cm
Ø Inlaat (IN):  160 mm
Ø Uitlaat (OUT): 160 mm
* tolerantie van ± 2 cm

Opties:
Alarmering voor hoog olieniveau
Alarmering voor hoog slibniveau
Controleput
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400

Belasting:
Geschikt voor verkeersklasse B 125 kN/m2

model:    olie- en benzineafscheider
type:    OBA 6000 - 10 l/sec

Voorzien van:
CE-Certifi caat conform NEN EN-858
Waterdichtheidscertifi caat
Milieuklasse-certifi caat C60/75 met XA3
Verkeersklasse B garantiecertifi caat
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type:    OBA 6000 - 10 l/sec

Kenmerken afscheider:
• Capaciteit:   10 L/sec.
• Slibopslagvolume:   2060 liter
• Olieopslagvolume:  1990 liter
• Maximaal restoliegehalte: minder dan 5 mg/l.
• Klasse 1 afscheider:  met coalicentiescherm
• Lozing op:   oppervlaktewater of riool
• Betonkwaliteit:  zelfverdichtend gietbeton C60/75
• Milieuklasse betonmortel: XA3 (hoogst geldende klasse)
• Bewapening:  staalvezels



Maten:
Totale hoogte:  225 cm*
Hoogte inlaat:  193 cm*
Hoogte uitlaat:  182 cm*
Lengte:   238 cm
Breedte:  158 cm
Totaal volume:  6 m3

Nuttig volume:  4,61 m3

Gewicht:  3,45 t.
Mangat:  60 x 60 cm
Ø Inlaat (IN):  200 mm
Ø Uitlaat (OUT): 200 mm
* tolerantie van ± 2 cm

Opties:
Alarmering voor hoog olieniveau
Alarmering voor hoog slibniveau
Controleput
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400

Belasting:
Geschikt voor verkeersklasse B 125 kN/m2

model:    olie- en benzineafscheider
type:    OBA 6000 - 15 l/sec

Voorzien van:
CE-Certifi caat conform NEN EN-858
Waterdichtheidscertifi caat
Milieuklasse-certifi caat C60/75 met XA3
Verkeersklasse B garantiecertifi caat
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type:    OBA 6000 - 15 l/sec

Kenmerken afscheider:
• Capaciteit:   15 L/sec.
• Slibopslagvolume:   1500 liter
• Olieopslagvolume:  1830 liter
• Maximaal restoliegehalte: minder dan 5 mg/l.
• Klasse 1 afscheider:  met coalicentiescherm
• Lozing op:   oppervlaktewater of riool
• Betonkwaliteit:  zelfverdichtend gietbeton C60/75
• Milieuklasse betonmortel: XA3 (hoogst geldende klasse)
• Bewapening:  staalvezels



Maten:
Totale hoogte:  265 cm*
Hoogte inlaat:  230 cm*
Hoogte uitlaat:  218 cm*
Lengte:   238 cm
Breedte:  158 cm
Totaal volume:  7,50 m3

Nuttig volume:  5,46 m3

Gewicht:  4,05 t.
Mangat:  60 x 60 cm
Ø Inlaat (IN):  200 mm
Ø Uitlaat (OUT): 200 mm
* tolerantie van ± 2 cm

Opties:
Alarmering voor hoog olieniveau
Alarmering voor hoog slibniveau
Controleput
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400

Belasting:
Geschikt voor verkeersklasse B 125 kN/m2

model:    olie- en benzineafscheider
type:    OBA 7500 - 20 l/sec

Voorzien van:
CE-Certifi caat conform NEN EN-858
Waterdichtheidscertifi caat
Milieuklasse-certifi caat C60/75 met XA3
Verkeersklasse B garantiecertifi caat
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Kenmerken afscheider:
• Capaciteit:   20 L/sec.
• Slibopslagvolume:   2030 liter
• Olieopslagvolume:  2220 liter
• Maximaal restoliegehalte: minder dan 5 mg/l.
• Klasse 1 afscheider:  met coalicentiescherm
• Lozing op:   oppervlaktewater of riool
• Betonkwaliteit:  zelfverdichtend gietbeton C60/75
• Milieuklasse betonmortel: XA3 (hoogst geldende klasse)
• Bewapening:  staalvezels

type:    OBA 7500 - 20 l/sec

Maximaal restoliegehalte: minder dan 5 mg/l.
Klasse 1 afscheider:  met coalicentiescherm
Lozing op:   oppervlaktewater of riool
Betonkwaliteit:  zelfverdichtend gietbeton C60/75
Milieuklasse betonmortel: XA3 (hoogst geldende klasse)
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Bedankt voor uw interesse!
Voor meer info:


