
 

 

 

 

 

ACO House & Garden 
Europoint, hoge afvoerput 

 
EUROPOINT hoog afvoerlichaam, belastingsklasse afhankelijk van het 
gekozen rooster    

 
 

Materiaal 

Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte  0 tot 8 mm),  

met als bindmiddel polyesterhars. Het materiaal heeft volgende kenmerken:  

 

- druksterkte:  90 N/mm² (volgens DIN 1164) 

- buigsterkte:   25 N/mm² (volgens DIN 1164) 

- oppervlakteruwheid:  ca 25 µm 

- waterindringing:   ca 0,1 mm (volgens DIN 4281) 

- thermische uitzetting:  0,017 mm/m/°C (volgens DIN 51290) 

- chemische weerstand:  het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren, 

 minerale oliën, benzine, stookolie en de meeste zuren en basen. 

 

 

Lichaam afvoerput 
De lage Europoint is een afvoerput met een geprefabriceerde afloop uit polyesterbeton. Een inox 

geurafsluiter en een vuilvangemmer uit kunststof (PP) zijn steeds apart verkrijgbaar. De tuinafloop 

heeft een verticale uitloop voor aansluiting van een afvoerbuis met diameter 110 mm. 

 

 

Afmetingen (exclusief rooster):  

 - lengte:      25,2 cm 

 - breedte:       25,2 cm 

 - inbouwhoogte:     39,8 cm 

 - gewicht:      15,6 kg 

 

Roosters 

Op het afvoerlichaam kunnen 6 verschillende roosters bevestigd worden. 

 Roosters belastingsklasse A 15 

o Maasrooster uit kunststof. Lengte x breedte: 25,0 x 25,0 cm 

Inloopdoorsnede: 338,3 cm² 

o Lengtestaafrooster uit inox. Lengte x breedte: 25,0 x 25,0 cm 

Inloopdoorsnede: 218,3 cm² 
 



 

 

 

 

 

 Roosters belastingsklasse B 125 

o Maasrooster uit verzinkt staal. Lengte x breedte: 25,0 x 25,0 cm 

Inloopdoorsnede: 337,5 cm² 

o Sleufrooster uit gietijzer. Lengte x breedte: 24,9 x 24,9 cm 

Inloopdoorsnede: 157,8 cm² 

o Microgrip antislip sleufrooster uit kunststof. Lengte x breedte: 25,0 x 25,0 cm 

Inloopdoorsnede: 73,8 cm² 

o Designrooster Voronoï uit gietijzer. Lengte x breedte: 24,9 x 24,9 cm 

Inloopdoorsnede: 166 cm² 

 

 

Hulpstukken 

Alle nodige hulpstukken voor de tuinafloop (afvoerbuis uit PVC of PE-HD, enz...) dienen te worden 

voorzien. 

De Europoint kan ook gebruikt worden als sterfput of inspectie-unit voor het ondergronds 

rioleringsstelsel, daarvoor kan het ophoogelement, met een extra voorziening voor aansluiting van 

een afvoerbuis van 110 mm, eventueel toegevoegd worden. 

Ophoogelement: lengte x breedte x hoogte: 25,2 x 25,2 x 24,3 cm / gewicht: 9,07 kg. 

 

 

Meetmethode 

Vloerafvoerput (alle hulpstukken): per stuk. 

Rooster: per stuk. 

 

 

Inbouw 
Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties. 
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