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aFvoerpluggen voor wastaFel oF Fontein

aFvoerpluggen voor wastaFel oF Fontein

•   Afvoerpluggen bieden samen met het programma sifons een uitstekende oplossing voor de waterafvoer van 

sanitaire toestellen op het riool. Alle afvoerpluggen zijn eenvoudig te monteren en universeel inzetbaar voor 

wastafels van verschillende diktes, met en zonder overloop.

•  Speciaal voor wastafelkranen zonder trekstangbediening zijn er afvoerpluggen ontwikkeld met een gepatenteerd 

Up&Down® sluitmechanisme. Het sluitmechanisme wordt vervaardigd uit hoogwaardige materialen en is 

uitvoerig getest op betrouwbaarheid en duurzaamheid (1 miljoen cycli). Voor wastafels zonder overloop zijn er de 

FreeFlow afvoerpluggen met vaste afdekplaat.

•  De afvoerpluggen worden vervaardigd uit hoogwaardig messing conform EN 12164 / EN 12165 en zijn voorzien 

van een esthetische glansverchroomde of “rvs look” beschermlaag conform EN 248. Daarnaast is er een serie 

kunststof afvoerpluggen.

•  Kortom een compleet programma functionele en innovatieve afvoerpluggen met flexibiliteit, kwaliteit en een 

fraaie vormgeving.

 

toepassing

•   De afvoerpluggen zijn ontwikkeld conform EN 274-1 en kunnen met hun hoge afvoercapaciteit worden toegepast voor 

de waterafvoer van sanitaire toestellen en aansluiting op rioleringssystemen conform EN 12056-1 en EN 12056-2.

•   De afvoerpluggen zijn geschikt als universele afvoer voor alle voorkomende wastafels en fonteinen, met en zonder 

overloop, uit keramiek, glas of roestvast staal.

 

uitvoeringen

•  De universele afvoerpluggen zijn optimaal aan de dikte van de wastafel aan te passen door middel van de rvs stelbout.  

De serie kunststof afvoerpluggen kunnen eenvoudig en goed aan de situatie worden aangepast door de voorbewerkte 

zaagsneden en overloopgaten.

•  Het programma omvat afvoerpluggen met Up&Down® sluitmechanisme of FreeFlow vaste afdekplaat. De afvoer-

pluggen zijn leverbaar met 1¼” of 1½” aansluiting en met glansverchroomde of “rvs look” beschermlaag.

 

onderHoud

•  De afvoerpluggen zijn eenvoudig en zonder gereedschap te reinigen dankzij de demontabele afdekplaat.

art. ud. 425.51 art. ud.525.51



materialen

• Huisdelen :  Messing, verchroomd (EN 12165 / EN 12164)

• Afdekplaat :  Messing (EN 12165 / EN 12164)

• Oppervlakte bescherming :  Glansverchroomd of RVS look 

• Up&Down ® mechanisme :  Nylon (special)

• Stelbout :  RVS (AISI 304 / EN 10088 / 1.4401)

• Afdichtingsring:  NBR

• Huisdelen :  ABS verchroomd

• Afdekplaat :  ABS verchroomd / ABS/RVS gelamineerd

 

tecHniscHe speciFicaties

• Toepassingsgebied : Afvoer voor wastafel en/of fontein (EN 274-1)

• Montage :  Conform voorschriften leidingwaterinstallaties

• Aansluiting :  G 1¼” / G 1½” (ISO 228)

• Wastafeldikte :  5 – 65 mm / 1 – 90 mm (WF/WA)

•Type afdekplaat :  Up&Down® sluitmechanisme of FreeFlow

maattekeningen

tecHniscHe gegevens 
aFvoerpluggen voor wastaFel oF Fontein
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model aansluiting uitvoering art.nr.

messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 64 mm 1¼” / 5 – 65 mm Chroom 51.0011

messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 64 mm 1¼” / 5 – 65 mm rVS 51.0012

messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm 1¼” / 5 – 65 mm Chroom Ud.525.51

messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm 1¼” / 5 – 65 mm rVS Ud.525.89

messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm 1½” / 5 – 65 mm Chroom Ud.526.51

messing afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm 1½” / 5 – 65 mm rVS Ud.526.89

messing afvoerplug met Up&down® sluiting Ø 72 mm 1¼” / 5 – 65 mm Chroom Ud.425.51

messing afvoerplug met Up&down® sluiting Ø 72 mm 1¼” / 5 – 65 mm rVS Ud.425.89

messing afvoerplug met Up&down® sluiting Ø 72 mm 1½” / 5 – 65 mm Chroom Ud.426.51

messing afvoerplug met Up&down® sluiting Ø 72 mm 1½” / 5 – 65 mm rVS Ud.426.89

Kunststof afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm 1¼” / 1 – 90 mm Chroom WF.432.51

Kunststof afvoerplug met FreeFlow afdekplaat Ø 72 mm 1¼” / 1 – 90 mm rVS WF.212.28

Kunststof afvoerplug met Up&down® sluiting Ø 72 mm 1¼” / 1 – 90 mm Chroom Wa.432.51

Kunststof afvoerplug met Up&down® sluiting Ø 72 mm 1¼” / 1 – 90 mm rVS Wa.212.28

art. 51.0011 art. ud.526.51

art. ud.425

art. ud.426

art. 51.0011 / ud.525

art. ud.526

art. wf.432.51 art. wa.432.51

©
 2008/33. M

odelw
ijzigingen en zetfouten voorbehouden.

10

G1"1/2

27

3 - 55

Ø50

M6

Ø72

8

Ø86

10

G1"1/2

27

3 - 55

Ø50

M6

Ø72

5

Ø86


