
MONTAGEVOORSCHRIFT 
AQUAGRIP®



DE WERKING  
VAN DE AQUAGRIP

De Aquagrip® is ontworpen voor het trekvast verbinden 
van PVC (druk)leidingen zonder gebruik van lijm of speciaal 
gereedschap. U hoeft niets aan te draaien, maar enkel de 
buis diep genoeg in de koppeling te steken. Dit kan zowel 
de standaard PVC-U buis zijn als de PVC-O buis, zoals de 
Pipelife Aquatop. In de koppeling is een roestvrijstalen 
gripring aangebracht die de trekvastheid van de koppeling 
garandeert. De gripring grijpt aan op de ingevoerde PVC buis. 
De gripring zal bij optredende trekkracht verder aangrijpen 
en voorkomen dat de buis uit de koppeling kan worden 
getrokken. Verder heeft de koppeling een afdichtingring 
die er voor zorgt dat vuil en vloeistof de gripring en de 
ringkamer niet kunnen bereiken. Alle Pipelife Aquagrip® 
koppelingen hebben het KIWA keur (certificaat K41741)

SCAN DE QR-CODE VOOR 
DE MONTAGEVIDEO’S

63-250MM 315-400MM



HOEKVERDRAAIING

Bij gebruik van PVC-O buizen is hoekverdraaiing mogelijk. 
Dit wordt opgevangen door de buis. Door de verlengde 
insteekrand van de Pipelife Aquagrip®, wordt een buis -als 
deze scheef wordt ingestoken- altijd recht door gripring en 
rubber begeleid. Zorg er altijd voor dat de hoekverdraaiing 
onder de 3 graden blijft. 

AQUAGRIP® 63-250MM* AQUAGRIP® 315-400MM

Controleer voor installatie of alle onderdelen in de koppeling aanwezig zijn.

*De Aquagrip 110mm & 160mm hebben een 3-delige RVS gripring die wordt aangedrukt door een gegolfde RVS ring.

FIRST TIME RIGHT

Na montage zijn Pipelife Aquagrip koppelingen en E-stukken 
klaar voor gebruik. Doordat de gripring na het insteken van 
de buis direct op de buis aangrijpt, is het niet nodig om de 
leiding in een open sleuf op druk te testen. Een druktest kan 
achteraf worden uitgevoerd, na het dichten van de sleuf.

DE TREKVASTE 
KOPPELING VOOR 
PVC BUIS



 Verwijder de kappen van de buis, reinig het buiseind en 
schuin de buis - indien nodig – aan conform de norm.  
Zorg er altijd voor dat de buis recht is afgezaagd.

Teken de insteekdiepte af op de buis.

Verwijder de afdekkappen van de koppeling en smeer de vier 
afdichtrubbers in met KIWA goedgekeurd glijmiddel. Gebruik 
hiervoor een kwast. Smeer géén glijmiddel op de RVS gripring. 

Bij montage van een koppeling op een buis:
Positioneer de koppeling recht voor de buis en druk de koppeling 
tot aan de stootrand op de buis. Gebruik hiervoor een schone 
houten regel in combinatie met een stootijzer.

Bij montage van een buis in de koppeling:
Leg de buis recht voor de koppeling en druk het PVC buiseind 
in de koppeling tot aan de stootrand. Gebruik hiervoor een 
schone houten regel in combinatie met een stootijzer.

U BENT KLAAR. DE VERBINDING IS NU TREKVAST. 

MONTAGE VAN 
EEN AQUAGRIP
HOUD U TEN ALLEN TIJDE AAN 
DE KIWA RICHTLIJNEN.
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