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Installatiehandleiding - Vetafscheiders 

 

1. Uitgraven van de bouwput  

Voorzie een bouwput die minimaal 1 meter groter is dan de 

uiterste afmetingen van de vetafscheider en een extra 

diepte van 30 centimeter voor de basisversteviging 

vloerplaat onder de afscheider. Tref alle nodige 

voorzieningen ter beveiliging tegen invallen van putranden.  

2. Fundering van de tank  

Voorzie een fundering van goed verdichtbare aanvulling van minimaal 30 cm en een proctor 

 dichtheid (Dpr) van 97%. 

3.  Monteren van de installatie 

 Plaats de afscheider volledig waterpas op de funderingslaag in de richting van de aan te 

 sluiten leidingen.  Let op de stroomrichting van de tank. Laagste aansluiting is de uitstroom 

 van de put.  Sluit de in- en uitlaat aan met het correcte buismateriaal. Voorzie een 

 terugslagklep in de inspectieput indien een terugstroming mogelijk kan zijn vanuit het 

 lozingspunt (open gracht of riool) . Een staalnamepunt voor/na installatie is aangewezen.  

4.  Aanvulling bij lage grondwaterstand  

Vul de bouwput rondom gelijkmatig aan met lagen van kiezelzand met laag zandgehalte en 

 per laagdikte van 30 cm. Verdicht laag per laag met een lichte verdichter tot Dpr 97% . 

 Voorkom alle beschadigingen aan de vetafscheider door gebruik van de juiste 

installatiematerialen. Vul tegelijkertijd de vetafscheider met water MAAR niet vlugger dan 

het aanvullen van de bouwput.   

5. Aanvulling bij hoge grondwaterstand  

 Vul de bouwput rondom gelijkmatig aan met lagen van gestabiliseerd zand per laagdikte van 

 30 cm. Verdicht laag per laag met een lichte verdichter tot Dpr 97% . Voorkom alle 

 beschadigingen aan de vetafscheider door gebruik van de juiste installatiematerialen. Vul 

 tegelijkertijd de vetafscheider met water MAAR niet vlugger dan het aanvullen van de 

 bouwput. 
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6. Lastverdeelplaat  

 Indien de afscheider geïnstalleerd wordt in een rijzone dient een lastverdeelplaat bovenop 

 de afscheider geplaatst te worden. Deze plaat mag in geen geval rechtstreeks contact maken 

 met zowel tanklichaam of opzetschacht van de afscheider. Voorzie voldoende wapening 

 volgens de geldende normering om de lasten te dragen. Voorzie het juiste type 

 wegenisdeksel (A15 – B125 – D400 …). 

 

 

Nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren: 

 

Tel. +32 (0)51/74.83.96 

info@batishop.be 

www.batishop.be 
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