rechthoekige

betonputten
Compleet kwaliteitsproduct

De RBB betonputten zijn gemaakt van hoogwaardig,
zelfverdichtend gietbeton met als bewapening: staalvezels. De betonmortel heeft als sterkteklasse C60/75
(hoge sterkte beton) en heeft als milieuklasse: XA3.
Kortom een compleet kwaliteitsproduct, geschikt voor
een sterk agressieve chemische omgeving.

Doorvoeren

De betonputten zijn standaard voorzien van 2
doorvoeren: een IN en UIT. Hierin zitten rubberen
SBR-connectors die zorgen voor een waterdichte
doorvoer van pvc of hdpe. Optioneel zijn andere
doorvoeren tot pvc 400 leverbaar.

Lichtgewicht

Mangat

Voor blijvende toegang zit er in de betonput een
mangat van ø 60cm. Optioneel is een groter mangat
leverbaar, een tweede mangat of het mangat op een
andere positie. Om het mangat in de betonput af
te sluiten zijn uitneembare putdeksels in een beton
kader leverbaar.

Heerenveenseweg 12
8421 PJ Oldeberkoop

Omdat er bij de RBB betonputten gebruik wordt
gemaakt van een hoge sterkte gietbeton C60/75 is
er minder beton nodig. De betonputten zijn minder
zwaar. Een relatief eenvoudige wielkraan kan de
“kleinere” betonputten in de bouwput tillen. De betonputten vanaf 10.000 liter kunnen optioneel met de
aanbouwkraan, direct vanaf de vrachtauto geplaatst
worden.
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fax. 084 736 8941
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model: rechthoekige betonput
type:
RBB 4500

Kenmerken betonput:
•
•
•
•
•

Zelfverdichtend gietbeton Klasse C60/75
Bewapening: staalvezels
Milieuklasse: XA3 (hoogst geldende klasse)
Blootstellingsklasse: EE4
(vorst en dooizouten)
Blootstellingsklasse: EA4
(sterk agressieve chemische omgeving)

Maten:
Totale hoogte:
Hoogte inlaat:
Hoogte uitlaat:
Lengte:
Breedte:
Totaal volume:
Nuttig volume:
Gewicht:
Mangat(en)
cm
Ø Inlaat (IN):

185 cm*
160 cm*
158 cm*
238 cm
158 cm
4,74 m3
4,24 m3
2,5 t.
1 x 60

Ø Uitlaat (OUT):

110 mm

110 mm

* tolerantie van ± 2 cm

Opties:

Voorzien van:

Extra doorvoeren in de betonputten t/m pvc315
Alles m.b.t. het mangat/mangaten
Uitneembare putdeksels in betonkader
Schachten/opzetstukken
Filters/pompen etc.
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400
Plaatsing rechtreeks in de bouwput met
de aanbouwkraan v.d. vrachtauto

CE-Certiﬁcaat
Benor Certiﬁcaat
Waterdichtheidscertiﬁcaat
Verkeersklasse B125 kN/m2

Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment
en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.
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model: rechthoekige betonput
type:
RBB 6000

Kenmerken betonput:
•
•
•
•
•

Zelfverdichtend gietbeton Klasse C60/75
Bewapening: staalvezels
Milieuklasse: XA3 (hoogst geldende klasse)
Blootstellingsklasse: EE4
(vorst en dooizouten)
Blootstellingsklasse: EA4
(sterk agressieve chemische omgeving)

Maten:
Totale hoogte:
Hoogte inlaat:
Hoogte uitlaat:
Lengte:
Breedte:
Totaal volume:
Nuttig volume:
Gewicht:
Mangat(en)
cm
Ø Inlaat (IN):

225 cm*
200 cm*
198 cm*
238 cm
158 cm
6,00 m3
5,22 m3
2,8 t.
1 x 60

Ø Uitlaat (OUT):

110 mm

110 mm

* tolerantie van ± 2 cm

Opties:

Voorzien van:

Extra doorvoeren in de betonputten t/m pvc315
Alles m.b.t. het mangat/mangaten
Uitneembare putdeksels in betonkader
Schachten/opzetstukken
Filters/pompen etc.
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400
Plaatsing rechtreeks in de bouwput met
de aanbouwkraan v.d. vrachtauto

CE-Certiﬁcaat
Benor Certiﬁcaat
Waterdichtheidscertiﬁcaat
Verkeersklasse B125 kN/m2

Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment
en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.
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model: rechthoekige betonput
type:
RBB 7500

Kenmerken betonput:
•
•
•
•
•

Zelfverdichtend gietbeton Klasse C60/75
Bewapening: staalvezels
Milieuklasse: XA3 (hoogst geldende klasse)
Blootstellingsklasse: EE4
(vorst en dooizouten)
Blootstellingsklasse: EA4
(sterk agressieve chemische omgeving)

Maten:
Totale hoogte:
Hoogte inlaat:
Hoogte uitlaat:
Lengte:
Breedte:
Totaal volume:
Nuttig volume:
Gewicht:
Mangat(en)
Ø Inlaat (IN):

265 cm*
237 cm*
235 cm*
238 cm
158 cm
6,60 m3
6,10 m3
3,3 t.
1 x 60 cm
110 mm

Ø Uitlaat (OUT):

110 mm

* tolerantie van ± 2 cm

Opties:

Voorzien van:

Extra doorvoeren in de betonputten t/m pvc315
Alles m.b.t. het mangat/mangaten
Uitneembare putdeksels in betonkader
Schachten/opzetstukken
Filters/pompen etc.
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400
Plaatsing rechtreeks in de bouwput met
de aanbouwkraan v.d. vrachtauto

CE-Certiﬁcaat
Benor Certiﬁcaat
Waterdichtheidscertiﬁcaat
Verkeersklasse B125 kN/m2

Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment
en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.
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model: rechthoekige betonput
type:
RBB 10000

Kenmerken betonput:
•
•
•
•
•

Zelfverdichtend gietbeton Klasse C60/75
Bewapening: staalvezels
Milieuklasse: XA3 (hoogst geldende klasse)
Blootstellingsklasse: EE4
(vorst en dooizouten)
Blootstellingsklasse: EA4
(sterk agressieve chemische omgeving)

Maten:
Totale hoogte:
Hoogte inlaat:
Hoogte uitlaat:
Lengte:
Breedte:
Totaal volume:
Nuttig volume:
Gewicht:
Mangat(en)
Ø Inlaat (IN):

240 cm*
213 cm*
209 cm*
260 cm
238 cm
10,18 m3
9,26 m3
5,8 t.
1 x 60 cm
160 mm

Ø Uitlaat (OUT):

160 mm

* tolerantie van ± 2 cm

Opties:

Voorzien van:

Extra doorvoeren in de betonputten t/m pvc315
Alles m.b.t. het mangat/mangaten
Uitneembare putdeksels in betonkader
Schachten/opzetstukken
Filters/pompen etc.
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400
Plaatsing rechtreeks in de bouwput met
de aanbouwkraan v.d. vrachtauto

CE-Certiﬁcaat
Benor Certiﬁcaat
Waterdichtheidscertiﬁcaat
Verkeersklasse B125 kN/m2

Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment
en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.

Heerenveenseweg 12
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model: rechthoekige betonput
type:
RBB 15000

Kenmerken betonput:
•
•
•
•
•

Zelfverdichtend gietbeton Klasse C60/75
Bewapening: staalvezels
Milieuklasse: XA3 (hoogst geldende klasse)
Blootstellingsklasse: EE4
(vorst en dooizouten)
Blootstellingsklasse: EA4
(sterk agressieve chemische omgeving)

Maten:
Totale hoogte:
Hoogte inlaat:
Hoogte uitlaat:
Lengte:
Breedte:
Totaal volume:
Nuttig volume:
Gewicht:
Mangat(en)
Ø Inlaat (IN):

240 cm*
213 cm*
209 cm*
370 cm
238 cm
15,18 m3
13,78 m3
7,6 t.
1 x 60 cm
160 mm

Ø Uitlaat (OUT):

160 mm

* tolerantie van ± 2 cm

Opties:

Voorzien van:

Extra doorvoeren in de betonputten t/m pvc315
Alles m.b.t. het mangat/mangaten
Uitneembare putdeksels in betonkader
Schachten/opzetstukken
Filters/pompen etc.
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400
Plaatsing rechtreeks in de bouwput met
de aanbouwkraan v.d. vrachtauto

CE-Certiﬁcaat
Benor Certiﬁcaat
Waterdichtheidscertiﬁcaat
Verkeersklasse B125 kN/m2

Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment
en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.
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model: rechthoekige betonput
type:
RBB 20000

Kenmerken betonput:
•
•
•
•
•

Zelfverdichtend gietbeton Klasse C60/75
Bewapening: staalvezels
Milieuklasse: XA3 (hoogst geldende klasse)
Blootstellingsklasse: EE4
(vorst en dooizouten)
Blootstellingsklasse: EA4
(sterk agressieve chemische omgeving)

Maten:
Totale hoogte:
Hoogte inlaat:
Hoogte uitlaat:
Lengte:
Breedte:
Totaal volume:
Nuttig volume:
Gewicht:
Mangat(en)
Ø Inlaat (IN):

240 cm*
213 cm*
209 cm*
480 cm
238 cm
20,17 m3
18,30 m3
9,5 t.
1 x 60 cm
160 mm

Ø Uitlaat (OUT):

160 mm

* tolerantie van ± 2 cm

Opties:

Voorzien van:

Extra doorvoeren in de betonputten t/m pvc315
Alles m.b.t. het mangat/mangaten
Uitneembare putdeksels in betonkader
Schachten/opzetstukken
Filters/pompen etc.
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400
Plaatsing rechtreeks in de bouwput met
de aanbouwkraan v.d. vrachtauto

CE-Certiﬁcaat
Benor Certiﬁcaat
Waterdichtheidscertiﬁcaat
Verkeersklasse B125 kN/m2

Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment
en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.

Heerenveenseweg 12
8421 PJ Oldeberkoop

tel. 06 101 877 81
fax. 084 736 8941

info@betonputten.nl
www.betonputten.nl

Bedankt voor uw interesse!
Voor meer info:
info@betonputten.nl of kijk op: www.betonputten.nl

