Proefstuk CIPP-liners
Proefstuk CIPP-liners
Om de kwaliteit van de ingebouwde CIPP-liners te kunnen
beoordelen, wordt op de bouwplaats een representatief
proefstuk genomen en in het laboratorium getest. Bij CIPPliners die met behulp van UV-licht uitharden, moet het
proefstuk gelijk in de put in lichtdicht folie worden verpakt.

Proefstuk CIPP-liner: 200 mm x
350 mm

CIPP-liner vanaf DN 200
Noodzakelijk afmetingen van het liner-proefstuk:
bij een totale wanddikte tot 10 mm:
Proefstuk minimaal 200 mm x 350 mm
bij een totale wanddikte van meer dan 10 mm:
Omvangsrichting:
Lengterichting:

20 x totale wanddikte
350 mm

CIPP-liner tot DN 200 en liners binnen
gebouwen

Representatief proefstuk voor
liners binnen gebouwen

Voor zover de plaatselijke omstandigheden dit toelaten, moet
voor de initiële ringstijfheidsproef een volledige ring worden
ontnomen.
Noodzakelijke lengte van het Proefstuk:
Buisdiameter +50 mm
Voorbeelden:
bij buis DN 150: lengte van het proefstuk = 200 mm
bij buis DN 200: lengte van het proefstuk = 250 mm

DSC-analyse

Proefstuk voor DSC-analyse: er
is een diameter van 20 mm
noodzakelijk
Voor een DSC-analyse van epoxyharsen is een lineaire uitsnede
met een diameter van ca. 20 mm als proefstuk voldoende.

IKTproefstukidentificatieformulie
r voor CIPP-liners

Proefstukidentificatieformulier
Materiaalonderzoek CIPP-liners
Dit formulier a.u.b. meesturen wanneer u ons uw proefstukken
toestuurt.
Hierdoor kan zeker worden gesteld dat uw proefstukken
eenduidig
bij
de
desbetreffende
riooldelen
of
renovatielocaties horen.
Vul
voor
elk
proefstuk
a.u.b.
een
apart
proefstukidentificatieformulier in!
Proefstukidentificatieformulier voor CIPP-liners

IKT
is
door
DAkkS
geaccrediteerd voor keuringen
aan
CIPP-liners
en
kunststoffen

Offerte-aanvraag
voor de materiaalonderzoek
liners

van

CIPP-

Standaardkeuringen of meer uitgebreide keuringen?
Wij maken een offerte op maat, precies zoals u nodig heeft.
Daarmee zorgt u dat de kwaliteit op uw bouwplaats in orde is.

Offerte-aanvraag voor CIPP-liners

Nemen van een proefstuk

CIPP-liners: Proefstukken in
de put nemen
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