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Kabelbeschermbuis 
 

Product Flexibele geribde buis 
Mo 
dulaire Polycarbonaat 
Schouwput 
 
 
 
 
 
Omschrijving 

Dubbelwandige kabelbeschermbuizen van PE voor de bescherming van vele soorten energie- en  
communicatiekabels worden geleverd in twee uitvoeringen. In vaste lengtes van 6 meter met diverse 
diameters en op flexibele rollen van 50 meter.Voor de vaste lengtes wordt als materiaal voor zowel de 
binnenwand als de buitenwand HDPE (High Density Polyethylene) gebruikt. De rollen hebben een binnenwand 
van LDPE (Low Density Polyethylene)en een buitenwand van HDPE,wat de buis flexibel en buigzaam maakt. De 
rollen zijn voorzien van een polyester trekdraad teneinde de kabels snel en gemakkelijk door de buis te 
trekken. De buizen zijn glad van binnen en geribbeld van buiten. De gladde binnenwand is zoals aangegeven 
bedoeld ten behoeve van het inbrengen van de kabel. De geribbelde buitenkant verhoogt de schedeldruk van 
de buis. De  temperatuurrange waarin de buis zijn vorm houdt is -40 graden Celcius tot + I05 graden Celcius. 
Optimale bescherming van de kabel is hiermee gewaarborgd.  
 
 
Toepassingen 

- Industriële bouw  
- Aanlegspoorwegen  
- Aanleg & uitbreiding vliegvelden  
- Aanleg & uitbreidingenergie- netten (Nutssector). 

 
 
Kleuren 

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte toepassingen van kleuren. 
 

Kleur Toepassing 

Rood Energie- kabels 

Groen Telefonie- kabels 

Geel Gasleidingen 

Blauw Onderwater kabelgeleiding 

Zwart Diverse toepassingen, vooral in Duitsland 

Paars Diverse toepassingen, vooral in Frankrijk 

M 
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Mantelbuizen 

 
De mantelbuizen worden standaard in de kleuren rood en groen geleverd, overige kleuren zijn in overleg en op 
aanvraag leverbaar. 

 

Artikelspecificaties 

Materiaal & Schedeldruk: 
 
HDPE: High Density Polyethylene 
LDPE: Low Density Polyethylene 
De vaste lengtes mantel buizen bestaan uitsluitend uit HDPE, de rollen mantelbuis bestaat uit een combinatie 
van LDPE en HDPE. Deze buizen zijn dubbelwandig; glad van binnen en geribbeld van buiten, de rollen hebben 
elk een polyester-trekdraad. De buizen hebben een schedeldruk van 8 KiloNewton. 
 
Norm:  
Mantelbuizenworden volgens de Europese Richtlijnen(EN 50086-2-4) geproduceerd. 
 
 

Buigradius 
Diameter Buigradius 

Ø40mm 350mm 

Ø50mm 350mm 

Ø63mm 400mm 

Ø75mm 400mm 

Ø90mm 450mm 

Ø110mm 450mm 

Ø125mm 500mm 

Ø160mm 650mm 

 
Een buigradius van 350 mm wordt gerekend vanaf het middelpunt van de buis, vervolgens trekt men een 
rechte lijn naar de buitenkant, en kan men de buis 35 cm "verbuigen."(Geldt alleen voor de rollen) 
 
UV- Bestendigheid:  
Gekleurde buizen: er wordt geadviseerd de buizen binnen 6 maanden te gebruiken.  
Zwarte buizen: er wordt geadviseerd de buizen binnen 12 maanden te gebruiken. 
  
Het is in principe mogelijk een UV-stabilisator toe te voegen teneinde de kwaliteitsduur te verlengen. Dit gaat 
echter gepaard met een aanzienlijke meerprijs echter in de praktijk wordt het niet of nauwelijks gebruikt. 
 
Vloeistofdichtheid:  
De mantelbuizen kunnen geleverd worden met moffen en dichtringen, met deze dichtringen is de buis 
vloeistofdicht tot een maximale binnendruk van 0,5 BAR. 
 
Vulling van de buis:  

Mantelbuizen mogen maximaal voor 2/3 met kabel gevuld worden. Aan de hand van de tabel met diameters 
kan men nagaan of er aan deze norm wordt voldaan. 
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Lengtes 
(à 6 meter) 

Uitwendige diameter 
Inwendige diameter 

Rollen 
(à 50 meter) 

Uitwendige diameter 
Inwendige diameter 

- - Ø40mm Ø32mm 

Ø50mm Ø41mm Ø50mm Ø41mm 

Ø63mm Ø52mm Ø63mm Ø52mm 

Ø75mm Ø61mm Ø75mm Ø61mm 

Ø90mm Ø75mm Ø90mm Ø75mm 

Ø110mm Ø94mm Ø110mm Ø94mm 

Ø125mm Ø100mm Ø125mm Ø100mm 

Ø160mm Ø136mm Ø160mm Ø136mm 

Ø200mm Ø176mm - - 

 

De vaste lengtes en rollen worden standaard inclusief mof aangeleverd. Overige hulpstukken zijn op aanvraag 
verkrijgbaar. 
 

Voordelen PE boven PVC 
 

PE PVC 

- Slagvast  
- Resistent tegen vervuilde grond  
- Verwerkbaar van -18 tot +25 graden Celsius 
- Geen afval door gebruik losse hulpstukken 
 

- Niet slagvast, broos 
- Minder resistent 
- Onder +5 graden Celsius niet meer goed 

verwerkbaar 
- Afval door gebruik aangevormde moffen 

  

  

Modulaire Polycarbonaat Schouwput 
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