
AlEemeen c. put alle wateren

De tanks worden uit 1 stuk vervaardigd door middel van
rotatiegieten. Polyethyleen heeft als voordeel zeer goed
bestand te zijn tegen de meeste chemische stoffen.

$sonten

a. septische putten

. werking
Een septische tank ontvangt het afvalwater afkomstig
van de toiletten (geen regenwater). ln de tank worden
vloeibare en vaste delen gescheiden. De zwaardere
delen bezinken en vormen slib; de lichtere delen vor-
men een korst aan de oppervlakte. Deze korst schermt
de zuurstof af van de tank. Het gistingsproces met
anaërobe bacteriën zet de vaste delen om in oplosbare
stoffen. Dit proces vermindert de hoeveelheid slib. De
gevormde vloeistof wordt naar de riolering geloosd.

o inhoud
Globaal gezien rekenen wij als septische put op 3001
tot 3501 per lE. Bent u dus met twee personen dan
komt u op 600 tot 7001 en volstaat een FS10001.

b. regenwaterputten

Waarom regenwater recupereren?
Regenwater hergebruiken heeÍt tal van voordelen. Door
de steeds duurder wordende prijzen van stadswater wordt
uw hergebruik van gratis hemelwater een winstgevende
zaak. Tevens bevat regenwater geen kalk wat uiteraard
ten goede komt aan de levensduur van uw verschillende
huishoudtoestellen.

Het gamma regenwatertanks van DS PLASTICS staat
voor hoogwaardige kwaliteit dankzij speciaal ontworpen
en verstevigde ribben waardoor de grondwaterdruk wordt
verspreid over de totale oppervlakte van de tank.
De voordelen van de DS regenwaterputten:
. Duurzaam en ongevoelig voor corrosie. vuil krijgt geen vaste houvast door de gladde binnen-

wanden
. elke tank is standaard voorzien van een extra aansluit-

punt voor een aanzuigdarm van uw regenwaterrecupe-
ratiesysteem

werking
De put alle wateren ontvangt het volledige huishoude-
lijk afvalwater bestaande uit zwart aÍvalwater (WC,s) +
grijs afvalwater (keuken, badkamer, ...)
De werking ervan bestaat hoofdzakelijk uit een natuur-
lijke chemische afscheiding van bezinkbare en drijven-
de delen uit de waterige fase. Lichtere deeltjes zoals
vetten en detergenten vormen de drijvende laag. De
zwaardere deeltjes bezinken en vormen een sliblaag
onderaan in de tank. Op regelmatige tijdstippen dient
het slib verwijderd te worden en naar een rioolwater-
zuiverings-installatie afgevoerd te worden.

inhoud
Globaal gezien rekenen wij als put alle wateren op 200
tot 800 liter per lE. Bent u dus met twee personen dan
komt u op 15001 en volstaat een FSi500l.

plaatsing

De tank wordt ondergronds en liefst zo dicht mogelijk
bij de bron geplaatst. Graaf hiervoor een kuil, voldoende
groot, zodanig dat de tank mooi kan neergelaten worden.
De bodem van de kuil dient bedekt te worden met 50 cm
gestabiliseerd zand of indien nodig een gewapende be-
tonplaat. Laat de tank neer in de put en sluit de buislei-
dingen aan. Vul de tank op met water en dam simultaan
de tank rondomrond aan met gestabiliseerd zand (50 cm).
Bovenaan dient een betonnen plaat voorzien te worden
rond het deksel.
Opgelet: deze plaat dient te rusten op het gestabiliseerd
zand rond de tank en niet op de tank zelf.

waarborg

Onze septische tanks zijn gewaarborgd tegen alle fabrica-
gefouten, op voorwaarde dat de plaatsingsvoorschriften
strikt werden nageleefd.


