
 
Addendum bij AF fiche T.V./063/13-C 

Opmaakdatum fiche 29-09-2016 Goedkeuringsdatum fiche 22-01-2019 

Materialengroep: compacte minibinneninstallatie of 
eentapsaansluiting 
Materiaal: minibinneninstallatie 
Materiaalnummer: 23983 
 
Het betreft een afwijking van de fiche (doorhalen indien niet van toepassing) 
Het betreft een keuze die gemaakt moet worden  (doorhalen indien niet van toepassing) 

 

 

In navolging van de vermelde fiche besluit Pidpa volgende normen te volgen. 
 
Algemene en Pidpa aankoop leveringsvoorwaarden 
 
De losse moer van de 1-ste en 2-de stopkraan (beide volgens principetekening 
1: met schuine ziting) dienen voorzien te zijn van een gepaste doorboring 2 mm 
voor het aanbrengen van een verzegeldraad.   
Het handwiel van de 2de stopkraan wordt vastgezet met een verzegelingsboutje.  
D.w.z. een zeskantboutje met een gaatje van 1mm dwars door de zeskant zodat 
na verzegeling het handwiel niet meer kan worden rondgedraaid, of een door 
Pidpa goedgekeurd alternatief evenwaardig systeem. 
 
De commerciële kraan is voorzien van een commerciële kraankop (7/8 “).   
 
De minibi dient gemonteerd te worden aangeleverd en de DD-kraan ½" en de 
messing stop ½" dienen mee in dezelfde verpakkig te zitten ongemonteerd.  
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