
MAAK HET 
GOED

HET JUISTE GEBRUIK VAN C-STAAL 



MET EEN VISIE 
VOOR LANG-
DURENDE 
DUURZAAM-
HEID
Knowhow over de toepassing is de garantie van kwaliteit. 
C-staal maakt, correct gepland en geïnstalleerd, 50 jaar lang  
indruk dankzij zijn hoge kosteneffectiviteit en productkwaliteit. 
Corrosie kan worden voorkomen door bij het gebruik een  
paar eenvoudige regels te respecteren van het beproefde pro-
ductmateriaal.
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GOEDE 
PLANNING

GESCHIKTE LEIDING-  
MATERIALEN
Gebruik de planningsdocu-
menten van Geberit of de 
tabel in deze brochure (blz. 
12 en verder) om de juiste 
materialen voor de toepas-
sing en het betreffende  
medium te bepalen.

KAN GECOMBINEERD WORDEN MET ANDER  
METALLISCHE PRODUCTMATERIALEN
Raadpleeg Geberit rechtstreeks als u twijfels hebt.

GESLOTEN SYSTEMEN
Plan verwarmings- en koel-
systemen als een gesloten 
systeem met een gesloten 
expansietank. Kijk uit voor 
continue overdruk in het 
systeem. Ontluchting moet 
in alle delen van het  
systeem mogelijk zijn.

EFFECTIEVE BESCHER-
MING TEGEN CORROSIE
Als condensatie wordt  
verwacht (bijv. bij koelleidin-
gen), moet u een bescher-
ming tegen contact met 
zuurstof plannen. Het moet 
op zijn minst bestaan uit ge-
sloten cel isolatiemateriaal 
en corrosiebeschermende 
coating.

WAT U HOORT TE WETEN

NIET BUITEN HET GE-
BOUW INSTALLEREN
Systemen, die aan weersin-
vloeden blootgesteld zijn, 
moeten met geschikte  
productmaterialen van  
Geberit worden gepland.

NIET VOOR BRANDBARE 
GASSEN INSTALLEREN
Leidingen gemaakt van 
C-staal zijn voor dit doel niet 
goedgekeurd. Gebruik  
de leidingen van Geberit die 
speciaal voor gassen zijn 
bedoeld.

GEEN OPEN BELUCHTE 
SYSTEMEN
Extra zuurstof verhoogt het 
risico op corrosie.

AANBEVELINGEN
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ZEKERHEID TIJDENS 
TRANSPORT EN  
OPSLAG DROGE EN ZUIVERE  

OPSLAG
De opslag van leidingen en 
fittingen van C-staal in een 
droge omgeving zorgt voor 
de beste materiaalkwaliteit 
bij latere verwerking.  
Vermijd opslag direct op  
de vloer.

DROOG TRANSPORT
Gebruik voor het transport 
gesloten of goed overdekte 
transportmiddelen.

WAT U HOORT TE WETEN

VERWIJDER DE  
BESCHERMKAPPEN NIET 
TE VROEG UIT DE  
FITTINGEN
Verwijder de beschermkap-
pen alleen net voor de  
verwerking.

RISICO VAN CORROSIE
Mits de leidingen bij droge 
omstandigheden worden 
opgeslagen, kan C-staal in 
contact worden gebracht 
met andere metalen. Als er 
kans is op vocht, dan kan 
het contact met andere me-
talen de corrosie versnellen.

NIET MET KUNSTSTOF-
FOLIE AFDEKKEN
Dit verhoogt het risico op 
condensatie en dus corro-
sie.

AANBEVELINGEN
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DESKUNDIGE 
INSTALLATIE

GEEN ROESTIGE DELEN
Gebruik geen delen met 
zichtbare rode roest.  
Sporen van wit poeder op 
de oppervlakken vormen 
geen probleem.

GEBRUIK GEEN EXTRA 
SMEERMIDDEL
De afdichtringen in de  
hulpstukken zijn bij levering 
al voorbehandeld.

METHODE VOLGENS 
PLAN
Plaats procesleidingen en 
fittingen volgens de specifi-
caties. Breng isolatie en 
coatings aan volgens het 
plan.

BESCHERMING IN DEKVLOEREN
Bescherm leidingen die in dekvloeren met 
diffusieversperring zijn gelegd met  
minstens een gesloten cel isolatiemateriaal 
en corrosiebescherming.

BESCHERMD  
PRODUCTMATERIAAL
Verwijder de beschermkap-
pen enkel onmiddellijk voor 
gebruik op de werf. Bij lan-
gere installatiewerkonder-
brekingen, gebruik naar be-
neden gerichte bochten om 
de open uiteinden tegen vuil 
te beschermen. Breng geen 
beschermkappen aan, om-
dat dit tot condensatie in de 
leidingen kan leiden.

AANBEVOLEN  
DRUKTEST
Geberit raadt aan om met 
perslucht te testen. Bij het 
uitvoeren van een druktest 
met water moet de aanbe-
volen waterkwaliteit worden 
gebruikt (zie blz. 15). Na het 
verwijderen van het water 
uit het systeem, het bedie-
ningsmedium zo snel  
mogelijk, uiterlijk na een 
week toevoegen.

WAT U HOORT TE WETEN

AANBEVELINGEN
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VLOTTE 
INBEDRIJFSTELLING 
EN ONDERHOUD

GEEN ONGESCHIKTE 
ADDITIEVEN
Bij gebruik van wateradditie-
ven of inhibitoren moet  
rekening worden gehouden 
met de instructies van de 
respectievelijke fabrikant 
met betrekking tot geschikt-
heid en dosering.

VULLEN VOLGENS 
PLANNING
Vul het systeem eenmaal 
met de vereiste waterkwali-
teit en laat het gevuld.  
Ontlucht het systeem  
volledig. Maak de systemen 
die in bedrijf genomen zijn 
niet meer leeg.

MAKKELIJK OPNIEUW 
VULLEN MET SCHONE 
MEDIA
Als het leegmaken van een 
reeds draaiend systeem niet 
kan worden vermeden, dan 
moet het bijvullen zo snel 
mogelijk binnen maximaal 
24 uur worden uitgevoerd. 
De tijdslimiet is korter dan 
die vermeld is voor de eer-
ste druktest, aangezien het 
bijvullen tijdens de levens-
duur van het systeem her-
haaldelijk kan plaatsvinden. 
Zorg ervoor dat u de  
goedgekeurde waterkwali-
teit gebruikt (zie blz. 15).

BELANGRIJKE  
KLANTINFORMATIE EN 
TEST-INTERVALLEN
Informeer de beheerder 
over de problemen door 
corrosie, zoals ongepland 
gebruik van de kamer, maxi-
male vochtigheid, gebruik 
van additieven, enz.  
Organiseer onmiddellijk een 
afspraak met de beheerder 
of onderhoudsmanager.

WAT U HOORT TE WETEN

AANBEVELINGEN
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AANBEVOLEN  
TOEPASSINGEN 
VOOR GEBERIT 
MAPRESS C-STAAL

Voor verwarmingswater

Voor koelwater zonder antivries

Voor koelwater met antivries

Voor stadsverwarmingswater 
≤ 120 °C

Voor stadsverwarmingswater 
≤ 140 °C

Voor bluswater ("nat")

Voor sprinklers ("nat")

Voor warmtemedium  
(zonnesysteem)

Voor minerale oliën

Voor brandstoffen

Gasvormige media

Voor perslucht  
(oliezuiverheidsklasse 0-3)

Voor perslucht  
(oliezuiverheidsklasse 0-X)

Voor inerte gassen (bijv. stikstof) Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Op aanvraag Op aanvraag

Op aanvraag Op aanvraag

Toepassingen
Bedrijfs
temperatuur

Maximale bedrijfsdruk

Buizen Fittingen Dichtingen Platte dichting voor schroefverbindingen
Flens

dichtingen

Cstaal, bui
ten verzinkt

Cstaal, met poly
propyleenmantel 

(buiten)

Cstaal, binnen 
en buiten 
verzinkt

Cstaal, buiten 
verzinkt

Messing CIIR zwart FKM blauw EPDM zwart FPM groen
Centellen® R 

3825
Centellen® 

3822

Vloeibare media

0–100 °C 16 bar / 1 600 kPa ü2) ü2) ü2) ü2) ü5) ü5) ü

0–100 °C 16 bar / 1 600 kPa ü2) ü2) ü2) ü2) ü ü ü

-30 tot +40 °C 16 bar / 1 600 kPa ü2) ü2) ü2) ü2) ü6) ü ü

0–120 °C 16 bar / 1 600 kPa ü2) ü2) ü2) ü5) ü5) ü ü

0–140 °C 16 bar / 1 600 kPa ü2) ü2) ü2) ü5) ü ü

0–70 °C 16 bar / 1 600 kPa ü ü ü ü ü

0–70 °C
16 / 12 / 10 bar  

1 600 / 1 200 / 1 000 kPa ü4) ü ü ü ü

-25 tot +220 °C1) 10 bar / 1 000 kPa ü2) ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü8) ü8) ü8)

0–100 °C
25 / 16 / 12 bar

2 500 / 1 600 / 1 200 kPa ü3) ü3) ü3) ü ü ü7) ü7) ü

0–100 °C
25 / 16 / 12 bar

2 500 / 1 600 / 1 200 kPa ü3) ü3) ü3) ü ü ü7) ü7) ü

ü ü ü

ü  Gebruiksdoel is in het algemeen toelaatbaar, indien aan de gedefinieerde aanvullende eisen volgens de voetnoten is voldaan
1)Levensduur met collector stilstandstijd: 200 u/j bij 180 °C, 60 u/j bij 200 °C, algeheel 500 u/j bij 220 °C
2) Uitsluitend gesloten systemen
3) 25 bar/2500 kPa voor d12-28, 16 bar/1600 kPa voor d35-54, 12 bar/1200 kPa voor d76.1-108
4) 16 bar/1600 kPa voor d22-54, 12 bar/1200 kPa voor d66.7-76.1, 10 bar/1000 kPa voor d88.9-108
5) Gebruik alleen toegelaten corrosieinhibitoren
6) Gebruik alleen toegelaten antivries

7)  Oliezuiverheidsklasse volgens ISO 8573-1:2010E; details over vocht en deeltjes zijn te vinden in de technische informatie in 
“Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties”.

8) Na goedkeuring door Geberit
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KEUZE MATERIAAL VAN DE BUIS

Geberit Mapress C-staal systeembuis, 
buiten verzinkt

d12–d108

• Voor verwarmingswater, koelwater en 
stadsverwarmingen

• Voor persluchtinstallaties 2)

• Voor systemen met minerale oliën of 
brandstoffen

Geberit Mapress C-staal systeembuis, 
met kunststof bekleed

d12–d54

• Voor een visueel discreet zichtbare  
installatie

• Voor installaties die bescherming tegen 
corrosie van buiten nodig hebben

Geberit Mapress C-staal systeembuis 
binnen en buiten verzinkt

d15–d108

• Voor sprinklers en brandblussystemen

• Voor persluchtinstallaties met verhoogd 
restwater concentratie 1)

• Voor natte sprinklersystemen

1)  Restwater concentratie klasse 0-6 conform ISO 8573-1:2010
2)  Restwater concentratie klasse 0-4 conform ISO 8573-1:2010

WATERKWALITEIT VOOR  
VERWARMINGSSYSTEMEN
Voor het vullen met water van verwarmings-
systemen kan gewoonlijk drinkwater worden 
gebruikt. Aangezien het water zichzelf alkali-
seert, zal de pH-waarde van het verwar-
mingswater na een paar weken in gebruik in 
het gespecificeerde bereik komen.

In het algemeen moet het gebruikte water 
voldoen aan de volgende kwaliteitsbehoef-
ten om geen corrosie in Geberit Mapress 
C-staal buisystemen te veroorzaken.

Tabel 2: Referentiewaarden waterkwaliteit

Gering zout Zout

Elektrische 
geleiding 
(bij 25 °C)

< 100 μS/
cm

100–1 500 
μS/cm

pH-waarde  
(bij 25 °C)

7,0–8,5 (inbedrijfstelling)
8,2–10,0 
(>3 maanden gebruik)1)

Zuurstofgehalte < 0,1 mg/l < 0,02 mg/l

Uiterlijk
Vrij van sedimenterende 
stoffen

Zwevende deeltjes < 90 mg/l

IJzer < 15 mg/l

1)  Door de initiële chemische processen 
stijgt in de eerste paar weken van gebruik 
de pH-waarde in een installatie van C-staal 
en stabiliseert nadien 

Het toelaatbare bereik van pH-waarden is 
kleiner voor bestaande componenten van 
aluminium en aluminiumlegeringen (bijv.  
verwarmingselementen). De informatie van 
de fabrikant moet worden gevolgd.

AANTASTING VAN DE  
WATERKWALITEIT
Correct geconstrueerde en bediende  
verwarmingssystemen hebben een zuur-
stofgehalte van <0,1 mg/l in het water.  
Zuurstofgehaltewaarden van 0,1 mg/l of  
hoger duiden op gebreken die tot corrosie 
kunnen leiden.

Als de gedefinieerde waterkwaliteit niet be-
schikbaar is, kan de vereiste waterkwaliteit 
worden bereikt met chemische additieven 
voor zuurstofbinding. De effectiviteit van het 
gebruikte additief moet worden gecontro-
leerd door het zuurstofgehalte te meten.

Neem contact op met Geberit indien chemi-
sche additieven worden toegevoegd aan het 
verwarmingssysteem.

14 15



9
8

4
.2

3
2

.0
0

.1

Geberit nv
Beaulieustraat 6
1830 Machelen

Tel +32 (0)2 252 01 11
info.be@geberit.com

www.geberit.be


