
Controleput voor extensieve begroeiing
KSA Controleputten zorgen voor een ongehinderde toegan-
kelijkheid van het afvoerputje wanneer het vegetatiegebied 
aan de dakrand ligt. Omdat rond de dakafvoer voor planten 
het meest ideale groeiklimaat bestaat, moet de afvoer altijd 
te controleren en gemakkelijk te reinigen zijn. De scharnie-
rende controleputdeksels zijn afsluitbaar.

KSA Controleputten zorgen er bij extensieve begroeiing voor 
dat plaatsing vakkundig kan geschieden. Tevens maakt het 
deskundig onderhoud en reiniging van de afvoeren die zich 
in de begroeiing bevinden mogelijk. De producten zijn, indien nodig, ook voor de aanleg van bewateringsinstallaties 
geschikt. 

De controleputten moeten bij vlakke afwatering op de drainagelaag en bij lijnafwatering op de beschermlaag worden 
geplaatst. Extra bevestiging is niet nodig. De putten worden met grind omgeven om de begroeiing van de afvoer weg 
te houden. 

| SEDUMDAKEN
| VERKEERSDAKEN
| RECREATIEDAKEN
| RETENTIEDAKEN
| ENERGIEDAKEN
| VEGETATIEDAKEN
| MAATWERK OPLOSSINGEN
| ADVIES EN PROJECTBEGELEIDING

KSA DAKRAND CONTROLEPUT

Technische gegevens
Eigenschappen

Hoogte:
Lengte x Breedte: 
Openingen drain:
Verankering drainageslang:
Materiaal Deksel:
Materiaal put:
Materiaal rooster in deksel:
Materiaal schroeven):
Kleur:
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Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
nochtans kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

KSA

10 - 15 - 20 - 30
35x 30 
4x Ø 52
Aanwezig
Polypropyleen
Polypropyleen
Staal 
RVS
RAL 7032

Eenheid

cm
cm

mm

Voordelen
• Geschikt voor alle gangbare rioolputjes.
• Stoot- en UV-bestendig.
• Bruikbaar voor verschillende waterafvoersyste-

men, zelfs geschikt voor aansluiting op drainage-
buizen.

• Scharnierend deksel.
• De opname van oppervlaktewater is door een 

edelstalen zeef verzekerd.
• Verhindert instraling van de zon in het afvoerputje.
• Afsluitbaar.


