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Afvoerkanaal WLC

Likodrain WLC afvoergoot voor lijnafwatering

Materiaal:

• voor hemelwaterafvoer 
• belastingsklasse A15 (uitsluitend voetgangers- of fietsersgebied) 
• hoge weerstand tegen slechte weersomstandigheden (met name vorst en UV) 
• door geringe hoogte bijzonder geschikt voor terrassen 
• eenvoudige montage, aansluiting zonder extra onderdeel 
• eindkap in de verpakking

• rooster: polypropyleen copolymeer of gegalvaniseerd staal
• kanaal: polypropyleencopolymeer

Installatie instructies:
1e fase - graafwerkzaamheden 
Het wordt aanbevolen om de afmetingen van het gat en de manier waarop het water zal worden afgevoerd zorgvuldig te 
plannen, rekening houdend met de benodigde ruimte voor het beton en de wapening ervan voordat u gaat graven. De 
ondersteuning moet voldoende lift hebben.
2e fase - beton 
Installeer een betonnen steun op de vooraf berekende hoogte en met een helling voor de afvoer van het water. Als het 
vereiste draagvermogen hoog moet zijn, moet het beton dienovereenkomstig worden verstevigd.

      
                    

                   
                  

                  
   

3e fase - leggen van de goot
Installeer de goten vanaf het uiteinde waar het water zal worden afgevoerd om te voorkomen dat het tijdens het betonneren 
gaat schuiven. De uiteinden van de kanalen zijn met elkaar verbonden door de verbindingen ertussen te verschuiven. Om de 
goten loodrecht te verbinden, is het noodzakelijk om de daarvoor gemarkeerde delen uit te snijden. De fittingen worden 
vervolgens met een geschikt gereedschap in de lengte doorgesneden, zodat de leidingen in de aansluiting van de goten 
worden gestoken en vastgehouden.

Voltooi de installatie van de afvoeren en breng vervolgens een laag beton aan tot de maximale hoogte die in het project is 
gespecificeerd. Plaats bij het betonneren de roosters op de goot om vervorming door de druk van het beton te voorkomen. 
Om het draagvermogen te vergroten, zal het beton opnieuw moeten worden versterkt.

Fase 4 - afwerking 
De laatste laag dient minimaal 3 tot 5 mm uit het roosteroppervlak te steken.

Gebruik en voordelen:

Technische fiche
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     100 cm 

    11 cm 

    10 cm 

    
5,4 cm (type 3,5) 

6,9 cm (type 5) 

    10,2 cm 

     
3,5 cm (type 3,5) 

5,0 cm (type 5) 

     

   

4,0 cm (type 3,5) 

4-5 cm (type 5) 

    4,0 – 5,0 – 6,3 – 7,5 – 8,0 cm 

   
    

  

Kanaal / rasterlengte

Kanaalbreedte (C)

Eindbreedte (A)

Eindhoogte (H)

Rasterbreedte

Interne diepte van het kanaal (D)

Diameter zij- en einduitlaten (B)

Diameter van de onderste uitlaat

Belastingsklasse A15 (uitsluitend voetgangers- of 
fietserszone)

Technische data:

Het product is CE-gemarkeerd en voldoet aan de geharmoniseerde norm EN 1433.
Normen en certificeringen:

De bestelde hoeveelheid wordt verpakt in rekfolie. Geen beperking op opslag. Breekbaar.
Verpakking, opslag en transport:

 Technische fiche

                        Waarschuwing: Voor aansluiting op afvoerleidingen met een diameter van 110 mm is het noodzakelijk een adapter te gebruiken die niet in de 
verpakking is meegeleverd

Uitgave 12 januari 2018 
Deze update maakt alle eerdere versies van deze datasheet ongeldig. De opgegeven afmetingen zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de geaccepteerde 
fabricagetoleranties.


