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1. Toepassingen 
 
• Zorgt ervoor dat regenwater op een gecontroleerde wijze infiltreert in de bodem 
• Geschikt voor zowel zelfplaatsers als professionelen 
• Geschikt voor kleine en middelgrote installaties, zoals parkings, woningen en appartementsgebouwen 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Reduceert de kans op wateroverlast en overstromingen 
• Hoge graad van waterdoorlatendheid, waardoor grote hoeveelheden water op gecontroleerde wijze in de 

bodem kunnen infiltreren 
• Wanneer de grond na aanhoudende regenval toch verzadigd raakt met bodemwater, zorgt de overloop 

van het infiltratiesysteem voor een afvoer van het overtollige water naar het rioleringsnetwerk 
• Dankzij het geotextiel kan bodemwater eveneens naar binnen sijpelen in de kisten, daardoor werkt de kist 

ook als drainagesysteem 
• Elke kist bestaat uit 7 losse panelen, die in een mum van tijd samengeklikt worden tot een box 
• De panelen zijn reeds voorzien van 100% waterdoorlatend geotextiel 

 
 

3. Beschikbare formaten 
 
U vindt alle beschikbare formaten op onze website: https://shop.marshalls.be/search?q=infiltratiekist 
 
 

4. Plaatsing  
 
Rechtstreekse aansluiting op de regenwaterafvoer 
 
Wanneer de regenwaterafvoer van het dak, het terras of de parking rechtstreeks wordt aangesloten (zonder 
regenwaterput), is het belangrijk dat er voor de infiltratiekratten een zandfilter wordt geplaatst. Deze voorkomt 
dat het infiltratiesysteem verstopt raakt door achterblijvend vuil en zand. Indien de overloop van het 
infiltratiesysteem aangesloten wordt op het rioleringsnet, wordt er best een terugslagklep geplaatst. 
 
Plaats alle leidingen onder een helling van 1 cm per meter. Dit om een vlotte afloop van het water te 
garanderen. 
 

https://shop.marshalls.be/search?q=infiltratiekist
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Aansluiting op de regenwaterafvoer via een regenwaterput 
 
Wanneer de regenwaterafvoer van het dak, het terras of de parking aangesloten is op een regenwaterput, 
worden de infiltratiekratten direct aangesloten op de overloop. Indien de overloop van het infiltratiesysteem 
aangesloten wordt op het rioleringsnet, wordt er best een terugslagklep geplaatst.  
 
Plaats alle leidingen onder een helling van 1 cm per meter. Dit om een vlotte afloop van het water te 
garanderen. 
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Uitvoering 
 
A. Voorzie een sleuf met een grondoppervlakte zo groot als de te plaatsen infiltratiekratten +30 cm rondom. 
Blijf minstens 3 meter uit de buurt van bomen of gebouwen. 
B. Voorzie een diepte van min. 110 cm in geval van lage begroeiing of min. 130 cm in geval van een terras of 
oprit. 
C. Leg een bed aan van 10 cm drainagezand en egaliseer. Zorg ervoor dat hierin GEEN scherpe objecten 
achterblijven. 
D. Plaats de infiltratiekratten, verbind ze met elkaar en sluit ze aan op de voorziene leidingen. 
E. Vul aan met drainagezand tot 10 cm boven de infiltratiekratten. 
In geval van beplanting, plaats een laag plastic bovenop de installatie. 
F. Vul aan met aarde. 
 
Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard. 
 
 

5. Technische specificaties infiltratiekist 
 

Specificatie Waarde 

Materiaal Gerecycleerd PP/PE  

Max. belasting verticaal 270 kN/m² (T NBN-42 606) 

Max. belasting horizontaal 25 kN/m² (T NBN-42 606) 

Opslagcapaciteit  190 liter 

Doorlaatcoëfficiënt  75% 

Biologische resistentie  Zeer goed 

Chemische resistentie  Zeer goed 
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6. Technische specificaties geotextiel 
 

Specificatie Waarde 

Materiaal Polypropyleen, UV gestabiliseerd 

Gewicht 150 g/m² 

Productiewijze Mechanisch gebonden non-woven 

O90 waarde 70 µm 

 
 

7. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
 
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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