
 
Addendum bij AF fiche T.V./071/1-E 

Opmaakdatum fiche 13-01-2017 Goedkeuringsdatum fiche 26-01-2017 

Materialengroep: straatpotten, omlijstingen 
(omrandingen) en steunkaders 
Materiaal: kunststof straatpot en omlijsting 
Materiaalnummer: 8, 13391 19417, 19418, 20034,  
 
Het betreft een afwijking van de fiche 
Het betreft een keuze die gemaakt moet worden   
 

 

Onderstaande tekst geldt als aanvulling op de vermelde Aquaflanders fiche.  
 
 
Straatgarnituren voor afsluiters 
 
Straatpot 190 x 190 – Pidpa art. 19417 
De straatpot,  Pidpa art.19417, is een commercieel model bestemd voor afdekking afsluiterbediening 
en is voorzien van een vierkant deksel in gietijzer volgens bijlage 4.A van AF TV/071/1-E; 
buitenafmetingen pot ca. 190x190 mm; opening minimum 110 mm; hoogte 230 à 300 mm.   
Het bijhorende deksel (Pidpa art.20034) heeft een geprofileerd bovenvlak met anti-slipwerking.  Het 
heeft een gleuf met vastgrijpnok om het deksel eenvoudig te kunnen openen.  Het is voorzien van 
een blauw kunststof inlegplaatje met opschrift “WATER” en Pidpa-logo (wordt digitaal aangeleverd).  
Het plaatje dient stevig in het deksel vast te zitten.  Het opschrift "WATER" en het Pidpa-logo mogen 
ook ingegoten worden. 
Buitenafmetingen deksel: +/- 159mm x 159mm 
De straatpot is voorzien van een RVS bout, voldoende lang om het deksel voldoende ver opzij te 
kunnen leggen of te scharnieren waardoor de sleutelopening volledig vrij komt.  
 
Omranding – Pidpa Art. 19418 
De omranding, Pidpa art. 19418, is conform AF TV/071/1-E Bijlage 3.C.1 mits deze nauw afgestemd is 
op de overeenkomstige straatpot (pidpa art. 19417).  
 
 
Straatgarnituren voor ondergrondse hydranten 
 
Straatkast – Pidpa Art. 8 
De straatkast 8, volgens  AF TV/071/1-E Bijlage 1.a-1, is een commercieel model bestemd voor 
ondergrondse hydrant, waarrond de omranding (Pidpa Art. 13391) wordt geplaatst.  
 
Het bijhorende deksel mag voorzien worden van een andere UV bestendige bekleding. Deze worden 
onderworpen aan dezelfde proeven als beschreven in AF TV/071/1-E 7.2.9. 
 
Het deksel is voorzien van een gleuf met vastgrijpnok om het deksel eenvoudig te kunnen openen. 



Het deksel is voorzien van een RVS bout, voldoende lang om het deksel voldoende ver opzij te 
kunnen leggen of te scharnieren waardoor de sleutelopening volledig vrij komt.  
 
 
Omranding voor straatkast – Pidpa Art. 13391 
De omranding (Pidpa art. 13391) voor de straatkast voor hydrant (pidpa art.8) is een commercieel 
model 'model 2' bestemd voor de omranding van een straatkast voor een ondergrondse hydrant, 
overeenkomstig de norm NBN S21-033 'type 1' volgens bijlage 1.b-2 van AF fiche TV/071/1-E. 
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