
MONTAGEVOORSCHRIFT 
PVC STEEKMOF EN 
OVERSCHUIFMOF



MONTAGEVOORSCHRIFT PIPELIFE U2 
STEEKMOF

MONTAGEVOORSCHRIFT PIPELIFE U2 
OVERSCHUIFMOF / REPARATIE

•    Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in elkaars verlengde. Reinig het buiseinde en  
verwijder de bramen. Controleer of er een zoekrand aan de buis aanwezig is. Als dit niet het  
geval is een zoekrand aanbrengen.

•    Zorg dat de buiseindes vrij zijn van verontreinigingen en controleer deze op beschadigingen.  
De buiseindes dienen over de insteeklengte van de koppeling vrij te zijn van beschadigingen.

•   Meet de insteekdiepte in de steekmof op en teken deze af op de buis.
•   Controleer de koppeling op verontreiniging, speciaal achter de rubberring en maak deze zo nodig 

schoon. Smeer het buiseinde en de rubberring in met een KIWA goedgekeurd glijmiddel.
•  Schuif de koppeling over het buiseinde tot aan de stootrand.
•   Herhaal de handeling aan de andere kant van de koppeling en schuif het andere buiseinde in de 

koppeling tot aan de stootrand. Bij het monteren van de koppeling kan gebruik worden gemaakt 
van een stootijzer. Tussen stootijzer en de koppeling of buiseinde kan het beste een stuk hout 
worden gelegd.

•   Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in elkaars verlengde. Reinig het buiseinde en  
verwijder de bramen. Controleer of er een zoekrand aan de buis aanwezig is. Als dit niet  
het geval is een zoekrand aanbrengen. Zorg dat de buiseindes vrij zijn van verontreinigingen 
en controleer deze op beschadigingen. De buiseindes dienen over de insteeklengte van de 
koppeling vrij te zijn van beschadigingen. Controleer de koppeling op verontreiniging, speciaal 
achter de rubberring en maak deze zo nodig schoon. - Breng op het buiseinde (A) een  
markering aan voor de halve insteekdiepte van de koppeling (1/2 L).

•   Smeer het buiseinde (A) en de rubberringen van de koppeling in met een KIWA  
goedgekeurd glijmiddel.

•   Schuif de koppeling nu geheel over het buiseinde (A) Herhaal de handeling voor buiseinde (B) 
met koppeling (1). Gebruik hierbij indien nodig passtuk (D).

•   Plaats het passtuk (C). -  Schuif nu achtereenvolgens koppeling 1 en 2 terug over het  
passtuk (C) tot de markering van “1/2 L” weer zichtbaar zijn.

De verschillende uitvoeringen van de Pipelife Steekmof zijn:

Pipelife steekmof 50mm t/m 125mm 
Pipelife steekmof 160mm t/m 630mm

30

P V C  D r u k l E i D i N g E N

31

P V C  D r u k l E i D i N g E N

let op:
Indien een bocht wordt gelegd met meerdere 
lengten (minder dan 6 m), dient de bodem vol-
doende vast te zijn om de optredende spat-
krachten te weerstaan. Ter voorkoming van het 
overschrijden van de toelaatbare hoekverdraaiing 
wordt in deze gevallen aanbevolen bij aanleg van 
dit soort bochten de hoekverdraaiing per koppel-
ing te beperken tot 5°.
De onderstaande tabellen zijn gebaseerd op 5° 
hoekverdraaiing.

Hoekverdraaiing α = 3° per kant.

Buislengte
L in m

Afbuiging
A in mm

6 520

10 870

20 1740

Buislengte 
 Minimum L in m

kromtestraal
R in mm

6 70

10 115

20 230

Opmerking:
Voor de montage gelden dezelfde regels als 
voor U2 koppelingen.

21.  MONTAgEVOOrSCHriFT u2 
 kOPPEliNg MET HOEkVErDrAAiiNg

U2 koppelingen, type HV, laten tussen de te 
verbinden buizen een hoek van maximaal 6° toe 
(2 x 3° per zijde). Deze hoekverdraaiing kan op 
één van de volgende manieren worden benut:

-  Voor richtingverandering in het tracé,  
tijdens de aanleg,

-  Voor het opvangen van de grondzettingen,  
na de aanleg.

In principe kunnen bochten van een meervoud 
van 6° worden, gevolgd door op één volgende 
buislengten telkens maximaal 6° te verdraaien.

Door toepassing van kortere buis lengten kan de 
kromstraal van het tracé worden beperkt.

-  Herhaal de handeling voor buiseinde (B) met 
koppeling (2).

-  Plaats het passtuk (C).
-  Schuif nu achtereenvolgens koppeling 1 en 2 

terug over het passtuk (C) tot de markering van 
“1/2 L” weer zichtbaar zijn.

-  Als alternatief kunnen de overschuifkoppelin-
gen ook direct op het passtuk worden aange-
bracht (indien het passtuk voldoende lang is).

-  Als het passtuk is geplaatst worden de kop-
pelingen teruggeschoven tot aan de markering 
op buiseinde (A) en (B).

Voor het monteren van de koppeling kan gebruik 
worden gemaakt van een stootijzer. Tussen stoot-
ijzer en de koppeling of buiseind moet een stuk 
hout worden gelegd.

20.  MONTAgEVOOrSCHriFT u2 
 OVErSCHuiFkOPPEliNg

-  Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in 
elkaars verlengde.

-  Reinig het buiseinde (A), verwijder de bramen 
en maak zonodig een zoekrand.

-  Controleer de koppeling (1) op verontreiniging, 
speciaal achter de rubberring en maak deze zo 
nodig schoon.

-  Breng op het buiseinde (A) een markering aan 
voor de halve insteekdiepte van de koppeling 
(1/2 L).

-  Bestrijk het buiseinde (A) en de rubberringen 
van de koppeling met glijmiddel.

-  Schuif in de andere kant van de koppeling een 
klein stukje buis (D) van dezelfde diameter met 
een lengte van 1/2 L. Dit stukje niet voorzien 
van een U2-zoekrand maar van een kleine 
 vellingkant.

-  Schuif de koppeling nu geheel over het 
buiseinde (A).
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let op:
Indien een bocht wordt gelegd met meerdere 
lengten (minder dan 6 m), dient de bodem vol-
doende vast te zijn om de optredende spat-
krachten te weerstaan. Ter voorkoming van het 
overschrijden van de toelaatbare hoekverdraaiing 
wordt in deze gevallen aanbevolen bij aanleg van 
dit soort bochten de hoekverdraaiing per koppel-
ing te beperken tot 5°.
De onderstaande tabellen zijn gebaseerd op 5° 
hoekverdraaiing.

Hoekverdraaiing α = 3° per kant.

Buislengte
L in m

Afbuiging
A in mm

6 520

10 870

20 1740

Buislengte 
 Minimum L in m

kromtestraal
R in mm

6 70

10 115

20 230

Opmerking:
Voor de montage gelden dezelfde regels als 
voor U2 koppelingen.

21.  MONTAgEVOOrSCHriFT u2 
 kOPPEliNg MET HOEkVErDrAAiiNg

U2 koppelingen, type HV, laten tussen de te 
verbinden buizen een hoek van maximaal 6° toe 
(2 x 3° per zijde). Deze hoekverdraaiing kan op 
één van de volgende manieren worden benut:

-  Voor richtingverandering in het tracé,  
tijdens de aanleg,

-  Voor het opvangen van de grondzettingen,  
na de aanleg.

In principe kunnen bochten van een meervoud 
van 6° worden, gevolgd door op één volgende 
buislengten telkens maximaal 6° te verdraaien.

Door toepassing van kortere buis lengten kan de 
kromstraal van het tracé worden beperkt.

-  Herhaal de handeling voor buiseinde (B) met 
koppeling (2).

-  Plaats het passtuk (C).
-  Schuif nu achtereenvolgens koppeling 1 en 2 

terug over het passtuk (C) tot de markering van 
“1/2 L” weer zichtbaar zijn.

-  Als alternatief kunnen de overschuifkoppelin-
gen ook direct op het passtuk worden aange-
bracht (indien het passtuk voldoende lang is).

-  Als het passtuk is geplaatst worden de kop-
pelingen teruggeschoven tot aan de markering 
op buiseinde (A) en (B).

Voor het monteren van de koppeling kan gebruik 
worden gemaakt van een stootijzer. Tussen stoot-
ijzer en de koppeling of buiseind moet een stuk 
hout worden gelegd.

20.  MONTAgEVOOrSCHriFT u2 
 OVErSCHuiFkOPPEliNg

-  Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in 
elkaars verlengde.

-  Reinig het buiseinde (A), verwijder de bramen 
en maak zonodig een zoekrand.

-  Controleer de koppeling (1) op verontreiniging, 
speciaal achter de rubberring en maak deze zo 
nodig schoon.

-  Breng op het buiseinde (A) een markering aan 
voor de halve insteekdiepte van de koppeling 
(1/2 L).

-  Bestrijk het buiseinde (A) en de rubberringen 
van de koppeling met glijmiddel.

-  Schuif in de andere kant van de koppeling een 
klein stukje buis (D) van dezelfde diameter met 
een lengte van 1/2 L. Dit stukje niet voorzien 
van een U2-zoekrand maar van een kleine 
 vellingkant.

-  Schuif de koppeling nu geheel over het 
buiseinde (A).
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let op:
Indien een bocht wordt gelegd met meerdere 
lengten (minder dan 6 m), dient de bodem vol-
doende vast te zijn om de optredende spat-
krachten te weerstaan. Ter voorkoming van het 
overschrijden van de toelaatbare hoekverdraaiing 
wordt in deze gevallen aanbevolen bij aanleg van 
dit soort bochten de hoekverdraaiing per koppel-
ing te beperken tot 5°.
De onderstaande tabellen zijn gebaseerd op 5° 
hoekverdraaiing.

Hoekverdraaiing α = 3° per kant.

Buislengte
L in m

Afbuiging
A in mm

6 520

10 870

20 1740

Buislengte 
 Minimum L in m

kromtestraal
R in mm

6 70

10 115

20 230

Opmerking:
Voor de montage gelden dezelfde regels als 
voor U2 koppelingen.

21.  MONTAgEVOOrSCHriFT u2 
 kOPPEliNg MET HOEkVErDrAAiiNg

U2 koppelingen, type HV, laten tussen de te 
verbinden buizen een hoek van maximaal 6° toe 
(2 x 3° per zijde). Deze hoekverdraaiing kan op 
één van de volgende manieren worden benut:

-  Voor richtingverandering in het tracé,  
tijdens de aanleg,

-  Voor het opvangen van de grondzettingen,  
na de aanleg.

In principe kunnen bochten van een meervoud 
van 6° worden, gevolgd door op één volgende 
buislengten telkens maximaal 6° te verdraaien.

Door toepassing van kortere buis lengten kan de 
kromstraal van het tracé worden beperkt.

-  Herhaal de handeling voor buiseinde (B) met 
koppeling (2).

-  Plaats het passtuk (C).
-  Schuif nu achtereenvolgens koppeling 1 en 2 

terug over het passtuk (C) tot de markering van 
“1/2 L” weer zichtbaar zijn.

-  Als alternatief kunnen de overschuifkoppelin-
gen ook direct op het passtuk worden aange-
bracht (indien het passtuk voldoende lang is).

-  Als het passtuk is geplaatst worden de kop-
pelingen teruggeschoven tot aan de markering 
op buiseinde (A) en (B).

Voor het monteren van de koppeling kan gebruik 
worden gemaakt van een stootijzer. Tussen stoot-
ijzer en de koppeling of buiseind moet een stuk 
hout worden gelegd.

20.  MONTAgEVOOrSCHriFT u2 
 OVErSCHuiFkOPPEliNg

-  Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in 
elkaars verlengde.

-  Reinig het buiseinde (A), verwijder de bramen 
en maak zonodig een zoekrand.

-  Controleer de koppeling (1) op verontreiniging, 
speciaal achter de rubberring en maak deze zo 
nodig schoon.

-  Breng op het buiseinde (A) een markering aan 
voor de halve insteekdiepte van de koppeling 
(1/2 L).

-  Bestrijk het buiseinde (A) en de rubberringen 
van de koppeling met glijmiddel.

-  Schuif in de andere kant van de koppeling een 
klein stukje buis (D) van dezelfde diameter met 
een lengte van 1/2 L. Dit stukje niet voorzien 
van een U2-zoekrand maar van een kleine 
 vellingkant.

-  Schuif de koppeling nu geheel over het 
buiseinde (A).
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let op:
Indien een bocht wordt gelegd met meerdere 
lengten (minder dan 6 m), dient de bodem vol-
doende vast te zijn om de optredende spat-
krachten te weerstaan. Ter voorkoming van het 
overschrijden van de toelaatbare hoekverdraaiing 
wordt in deze gevallen aanbevolen bij aanleg van 
dit soort bochten de hoekverdraaiing per koppel-
ing te beperken tot 5°.
De onderstaande tabellen zijn gebaseerd op 5° 
hoekverdraaiing.

Hoekverdraaiing α = 3° per kant.

Buislengte
L in m

Afbuiging
A in mm

6 520

10 870

20 1740

Buislengte 
 Minimum L in m

kromtestraal
R in mm

6 70

10 115

20 230

Opmerking:
Voor de montage gelden dezelfde regels als 
voor U2 koppelingen.

21.  MONTAgEVOOrSCHriFT u2 
 kOPPEliNg MET HOEkVErDrAAiiNg

U2 koppelingen, type HV, laten tussen de te 
verbinden buizen een hoek van maximaal 6° toe 
(2 x 3° per zijde). Deze hoekverdraaiing kan op 
één van de volgende manieren worden benut:

-  Voor richtingverandering in het tracé,  
tijdens de aanleg,

-  Voor het opvangen van de grondzettingen,  
na de aanleg.

In principe kunnen bochten van een meervoud 
van 6° worden, gevolgd door op één volgende 
buislengten telkens maximaal 6° te verdraaien.

Door toepassing van kortere buis lengten kan de 
kromstraal van het tracé worden beperkt.

-  Herhaal de handeling voor buiseinde (B) met 
koppeling (2).

-  Plaats het passtuk (C).
-  Schuif nu achtereenvolgens koppeling 1 en 2 

terug over het passtuk (C) tot de markering van 
“1/2 L” weer zichtbaar zijn.

-  Als alternatief kunnen de overschuifkoppelin-
gen ook direct op het passtuk worden aange-
bracht (indien het passtuk voldoende lang is).

-  Als het passtuk is geplaatst worden de kop-
pelingen teruggeschoven tot aan de markering 
op buiseinde (A) en (B).

Voor het monteren van de koppeling kan gebruik 
worden gemaakt van een stootijzer. Tussen stoot-
ijzer en de koppeling of buiseind moet een stuk 
hout worden gelegd.

20.  MONTAgEVOOrSCHriFT u2 
 OVErSCHuiFkOPPEliNg

-  Leg de buizen ± 15 cm boven de grond en in 
elkaars verlengde.

-  Reinig het buiseinde (A), verwijder de bramen 
en maak zonodig een zoekrand.

-  Controleer de koppeling (1) op verontreiniging, 
speciaal achter de rubberring en maak deze zo 
nodig schoon.

-  Breng op het buiseinde (A) een markering aan 
voor de halve insteekdiepte van de koppeling 
(1/2 L).

-  Bestrijk het buiseinde (A) en de rubberringen 
van de koppeling met glijmiddel.

-  Schuif in de andere kant van de koppeling een 
klein stukje buis (D) van dezelfde diameter met 
een lengte van 1/2 L. Dit stukje niet voorzien 
van een U2-zoekrand maar van een kleine 
 vellingkant.

-  Schuif de koppeling nu geheel over het 
buiseinde (A).
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Als alternatief kunnen de overschuifkoppelingen ook direct 
op het passtuk (C) worden aangebracht (indien het passtuk 
voldoende lang is). 

Als het passtuk is geplaatst worden de koppelingen terug-
geschoven tot aan de markering op buiseinde (A) en (B).

Bij het monteren van de koppeling kan gebruik worden 
gemaakt van een stootijzer. Tussen stootijzer en de 
koppeling of buiseinde kan het beste een stuk hout 
worden gelegd.


