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Product technische eigenschappen

Eigenschap Testmethode Waarden op 
23°C Maateenheid

Dichtheid ISO 1183 0,898 g/cm3

Last bij breuk ISO 527 23 N/mm2

Rek bij breuk ISO 527 > 50 %

Elasticiteitsmodulus ISO 527 850 N/mm2
Fluïditeitsindex
MFI 190/5

ISO 1133
Procedure 18 0,5 g/10 min

Thermische geleiding (λ) DIN 52612 0,24 W/mk
Lineaire thermische
uitzettingscoëffi  ciënt VDE 0304 1,5 x 1° -4 K-1

Smeltpunt DIN 53736b2 150 - 154 °C
Schokvastheid (Charpy)
+23*C ISO 179/1 e A no break KJ/m2

-30°C ISO 179/1 e A 50 KJ/m2

Volumeweerstand IEC 93 >1015 Ω cm

Diëlektrische weerstand IEC 243/1 75 KV/mm

Diëlektrische verliesfactor DIN 53483 < 5 x 10 -4

Brandbestendigheid DIN 4102 B2

• De producten dienen te voldoen aan klasse 1, 2 en 5 van UNI EN 
ISO15875 die o.a. beschrijft in klasse 1 dat de kunststofl eiding geschikt 
dient te zijn voor een gebruik van 50 jaar bij een druk van 10 bar met 
doorlopende temperatuur van 60°C. 

• De leidingen zijn over hun volledige lengte gemerkt (fabrikant, 
overeenkomstigheidskenmerken, SDR, type, productiedatum...)

• Leidingen en hulpstukken behoren tot 1 systeem (koppelingen, 
bochten, moff en, verdeelcollectoren, ...) en worden geleverd door 
dezelfde fabrikant.
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Chemische resistentie

De beta-polyprolyleen is 
opgebouwd uit een beta-structuur 
die ervoor zorgt dat dat het 
materiaal in de massa resistenter 
wordt tegen chemicaliën en 
specifi ek tegen chloor.

De niron beta leiding is getest in overeenstemming met ASTMF2023 
voor de classifi catie van de chloorbestendigheid door het Exova lab. Het 
materiaal met SDR 7.4 werd gekarakterisseerd als resistent tegen 4.3 ppm 
Sodium Hypochloride (4.3ppm vrije chloriden) volgens klasse 3 bij 5.5 bar 
over een periode van 50 jaar (50% bij 60° en 50% bij 23°) met specifi eke 
regressie van het materiaal van 35jaar bij een constante temperatuur van 
60°C. 
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Assortiment

Zoals bij het standaard Niron systeem, zijn er verschillende leidingsmogelijkheden

Niron beta: leiding volledig opgebouwd uit PPR BETA. Door toepassing van 
glasvezel wordt de uitzetting met ¾ gereduceerd. De uitzettingscoëffi  ciënt gaat 
van 0.15 mm/mK naar 0.035mm/mK. 

In de glasvezeltoepassing zijn er 2 mogelijkheden
• NIRON BETA FG: 1/3 BETA PPR  - 1/3 Glasvezel – 1/3 BETA PPR  
  Toepasbaar voor drinkbaar water

• NIRON BETA CLIMA: 1/4 BETA PPR – 2/4 Glasvezel – 1/4 BETA PPR                               
        Niet toepasbaar voor drinkbaar water

Toepassing Koud water Warm water Klimatisatie

Buisstructuur Enkellagige buis Meerlagige buis met 
glasvezel

Meerlagige buis met 
glasvezel

Materiaal PPR BETA PPR BETA FG PPR BETA Klima

Opbouw /
1/3 BETA PPR - 1/3 
Glasvezel - 1/3 BETA 

PPR

25% BETA PPR - 
50% Glasvezel - 25% 

BETA PPR

Buizen gamma Ø20 – Ø630 Ø20 – Ø400 Ø32 – Ø400

SDR 6/7.4 7.4 11

Kleur Grijs Grijs Grijs

Werk-
omstandigheden

Klasse 1: 60°C - 6bar
Klasse 2: 70°C - 6bar

Klasse 1: 60°C - 10bar
Klasse 2: 70°C - 10bar

Klasse 1: 60°C - 6bar
Klasse 2: 70°C - 6bar
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Installatie

Volgens STS 62.00.08 met volgende prioritaire bepa lingen:
De verbindingen van de buizen gebeuren door:

• moleculaire fusie met behulp van een polyfusielas toestel. Alleen 
polyfusielastoestellen speciaal ontwikkeld voor Vestolen P9421 mogen 
gebruikt wor den. Deze toestellen mogen alleen voor het lassen van dit 
materiaal gebruikt worden.De buizen dienen loodrecht op hun as gesneden 
te worden en glad en rein te zijn alvorens te lassen. De verwarmingstijden 
en temperaturen dienen geres pecteerd te worden volgens de diameter 
overeen komstig de instructies van de fa brikant. Eventuele uitlijncorrecties 
die nen onmiddellijk na het inste ken te worden uitgevoerd zodat 
lasspanningen vermeden worden.

• lassen met electromoff en, -bochten en -T-stukken. De buizen 
dienen lood recht op hun as gesneden te worden, moeten geschraapt en 
ontvet worden alvorens te lassen. De verwar mingstijden en temperaturen 
dienen gerespecteerd te worden volgens de diameter overeenkomstig de 
instructies van de fabrikant.

• mechanische verbindingen met speciale koppe lings elemen ten van 
messing die in de fabriek in PPRC ingegoten zijn.De verbindingen met 
koppelstukken met conische raad moeten met zorg gebeuren om spanning 
te vermijden.

De buizen mogen in geen geval met vlammen ver warmd wor den. De straal 
van bochten (op de as van de buis geme ten) mag niet kleiner zijn dan 8X 
de buitendia meter van de buis. Bij temperaturen onder 0°C dient men 
schokken en zware lasten te vermij den. Om beschadiging te ver mijden 
mogen de buizen niet met scherpe, puntige of snijdende voorwerpen in 
aanraking komen tijdens de monta ge. 
Men dient de eerste cm’s van de buis weg te snijden alvorens te beginnen 
met verbinden. 
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Installatie

Inbouwmontage
• De leidingen dienen zoveel als mogelijk ingebouwd te worden in muren en 
 vloeren. Alleen verticale muur sleuven zijn toegela ten. Indien de sleuven 
 worden opgevuld dan dient dit te gebeuren met cementmortel met dekking 
 van min 1,5 cm. Worden de sleuven niet opgevuld (d.w.z. dat de leiding 
 niet is omkleed met een materiaal dat de uitzet ting kan tegenhouden) dan 
 dient men op de plaatsen waar de leiding van rich ting ver andert een vast 
 punt te maken zodat de spanning niet op de richtingsverandering kan werken.

Opbouwmontage
• Waar de leidingen toch in opbouw geplaatst worden dienen ze 
 afgshermd te worden tegen directe UV-straling.
• Bij vrije opbouwmontage, d.w.z. met bewegingsmogelijkheid in luchtomgeving, 
 dienen de buizen vrij te kunnen be wegen in hun bevestigingen. Daarvoor   
 dienen kunststof klikbeugels of gegalvani seerde beugels met rubberen inleg  
 gebruikt te worden of kunnen de buizen in goten of kanalen gelegd worden.
• Vaste bevestigingspunten dienen geplaatst te worden aan een
 richtingsverandering, T-verbindingen, kop pelstukken met messing    
 draadstukken, watermeter, kleppen en toestellen.
• Tussen de vaste punten dienen uitzettings compensato ren (in U-vorm) voor
 zien te worden voor de esthetische afwerking van de installatie. De lengte
 van de uitzettingsbe nen dient volgens de voorschrif ten van de fabrikant
 bepaald te worden. De compensatie wordt berekend voor een min  T = 60°C.
• Bij vaste opbouwmontage zonder bewegingsmogelijkheid, volgt men dezelfde  
 verwerkingsvoorwaarden als bij inbouw, zodanig dat de volledige eventuele  
 uitzetting in de massa van de leidingen wordt opgenomen. Dit kan verkregen  
 worden door het gebruik van aangepaste gegalvaniseerde steunschalen.
• Toepassingen met warm water in opbouw kunnen met de Niron FG buis   
 uitgevoerd worden, mits het respecteren van de beugelafstand.
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Hulpstukken
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Hulpstukken
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