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Nederlands Voorwoord
Deze Europese norm geeft eisen die worden gesteld aan buizen, fittingen en het systeem van
kunststofleidingsytemen gemaakt van gestructureerde wandbuis, toepasbaar voor drukloze, ondergrondse
rioleringen, buiten gebouwen.
Vanuit NEN-EN 13476-1 worden op nationaal niveau, voor wat betreft de ringflexibiliteit en het
slagvastheidsniveau, beperkte keuzevrijheden gelaten. De Nederlandse normcommissie voor
kunststofleidingsystemen heeft deze keuzevrijheden ingevuld, waarbij onderstaande aanbevelingen zijn
opgenomen. Deze aanbevelingen sluiten aan bij de Nederlandse installatiepraktijk. Dit voorwoord krijgt
hiermee zowel een normatief als een aanbevelingskarakter.
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OPMERKING
Ten aanzien van de genoemde keuzevrijheden behoort men er rekening mee te houden dat de
invulling hiervan in andere Europese landen anders kan zijn.

Eisen vanuit de NEN-EN 13476-reeks
De eisen voor ringflexibiliteit en slagvastheid zoals vermeld in tabel 15 van NEN-EN 13476-2 en tabel 14 van
NEN-EN 13476-3 worden als volgt vastgesteld:
— de eisen voor de ringflexibiliteit worden bepaald in overeenstemming met NEN-EN 1446

≥ 30 %;

or

— de eisen voor slagvastheid worden bepaald conform NEN-EN 744 bij een temperatuur van 0 °C.
De desbetreffende verwijzingen naar ringflexibiliteit (Ring flexibility) en slagvastheid bij –10 °C (Impact
resistance –10 °C) die staan vermeld in de tabellen voor de markering van leidingen (tabel 19 van
NEN-EN 13476-2 en tabel 18 van NEN-EN 13476-3), zijn voor de Nederlandse situatie niet van toepassing.
Bijlage H moet daarom als informatief worden beschouwd.
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Aanbevelingen vanuit de Nederlandse installatiepraktijk

— stijfheidsklasse SN 4;
— stijfheidsklasse SN 8.
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Uitgaande van de NPR 3218 Buitenriolering onder vrij verval en de NEN-EN 752 Algemene eisen voor
buitenrioleringen wordt aanbevolen alleen gebruik te maken van de volgende klassen en uitvoeringen:
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Als toelichting op tabel B.2 van NEN-EN 13476-1 wordt vermeldt dat de stijfheidsklassen van hulpstukken uit
NEN-EN 1401-1, NEN-EN 1852-1 en NEN-EN 12666-1 één stijfheidsklasse lager zijn dan die van de buis.
Voor hulpstukken met een gestructureerde wand moet echter de stijfheidsklasse overeenkomen met de
stijfheidsklasse van de buizen.
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Voor de in deze norm vermelde normatieve verwijzingen bestaan in Nederland de volgende equivalenten:
Nederlandse norm

titel

EN 476

NEN-EN 476

EN 580

NEN-EN 580

Binnen- en buitenrioleringen onder vrij verval Algemene eisen voor onderdelen (en)
Kunststofleidingsystemen - PVC-U buizen Beproevingsmethode voor de bepaling van de
weerstand tegen aantasting door dichloormethaan
bij een vastgestelde temperatuur (DCMT) (en)
Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber
(en)
Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 2: Thermoplastische
elastomeren (en)
Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor
afdichtingen van buisverbindingen in water- en
rioleringsbuizen - Deel 4: Afdichtingselementen uit
gegoten polyurethaan (en)
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen
en hulpstukken van thermoplasten - Bepaling van
de Vicat-verwekingstemperatuur (VST) (en)
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen
en hulpstukken van polyolefinen - Bepaling van de
oxidatieve inductietijd (en)
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen
van thermoplasten - Beproevingsmethode voor de
weerstand tegen uitwendige slagbelastingen op
plaatsen klokgewijs verdeeld langs de omtrek (en)
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen
en hulpstukken van ongeplasticeerd PVC (PVC-U) Het vervaardigen van proefstukken voor de
bepaling van het viscositeitsgetal en berekening
van de K-waarde (en)
Kunststofleidingsystemen Kunststofleidingsystemen van thermoplasten voor
drukloze toepassingen - Beproevingsmethode voor
de waterdichtheid (en)
Kunststofleidingsystemen - Buizen van
thermoplasten voor binnenrioleringen Beproevingsmethode voor de weerstand tegen
cyclische temperaturen (en)
Kunststofleidingsystemen - Thermoplastische
leidingsystemen voor ondergrondse drukloze
toepassingen - Beproevingsmethoden voor de
lekdichtheid van verbindingen met ringafdichtingen
van elastomeren (en)
Kunststofleidingsystemen voor vrij verval
buitenriolering - ongeplasticeerd PVC (PVC-U) Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het
systeem (en)
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen
van thermoplasten - Bepaling van de weerstand
tegen uitwendige slagbelasting met de
trapjesmethode (en)
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Kunststofleidingsystemen - Leidingsystemen voor
buitenriolering - Beproevingsmethode voor bepaling
van de weerstand tegen gecombineerde cyclische
temperatuurwisselingen en uitwendige belasting
(en)
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Buizen
van thermoplasten - Bepaling van de ringflexibiliteit
(en)
Kunststofleidingsystemen voor drukloze
buitenrioleringen - Polypropeen (PP) - Deel 1: Eisen
voor buizen, hulpstukken en het systeem (en)
Kunststofleidingsystemen - Buizen, vormstukken en
materieel van ongeplasticeerd PVC (PVC-U) Methode voor de beoordeling van het PVC-gehalte
op basis van het totale chloorgehalte (en)
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen Spiraalbuizen met een geprofileerde wand van
thermoplasten - Bepaling van de treksterkte van
een naad (en)
Kunststofleidingsystemen - Hulpstukken van
thermoplasten - Beproevingsmethode voor de
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thermoplasten - Beproevingsmethode voor de
mechanische sterkte of flexibiliteit van
handvervaardigde hulpstukken (en)
Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse
drukloze binnen- en buitenrioleringen - Polyetheen
(PE) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en
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Kunststofleidingsystemen voor drukloze
ondergrondse rioleringen - Leidingsystemen met
een gestructureerde wand van ongeplasticeerd
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Algemene eisen en prestatiekenmerken (en)
Kunststofleidingsystemen voor vrij verval
buitenriolering - Leidingsystemen met een
gestructureerde wand van ongeplasticeerd
poly(vinyl chloride) (PVC-V), polypropeen (PP) en
polyethyleen (PE) - Deel 3: Specificaties voor
buizen, hulpstukken en het systeem, Type B (en)
Kunststof buizen en hulpstukken voor drukloze
toepassingen - Hergebruik van bewerkt PVC-U, PP
en PE materialen (en)
Kunststofleiding- en mantelbuissystemen Verbindingen voor ondergrondse drukloze
toepassingen - Beproevingsmethode voor lange
termijn afdichtingsprestaties van verbindingen met
afdichtingen van elastomeer (strohalm test) (en)
Kunststofleidingsystemen voor drukloze
ondergrondse rioleringen - Polypropeen met
minerale toevoegingen (PP-MD) - Deel 1:
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Kunststofleiding- en mantelbuissystemen Gespuitgiete thermoplastische hulpstukken Methode voor visuele beoordeling van
verwarmingseffecten (en)
Kunststoffen - Bepaling van de smeltindex op basis
van massa (MFR) en volume (MVR) van
thermoplasten (en)
Thermoplastischebuizen, hulpstukken en
assemblages voor het transpo rt van vloeistoffen en
gassen - Bepaling van de weerstand tegen
inwendige druk - Deel 1: Algemene methode (en)
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CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national
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