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InsitumainTM CIPP liners voor de renovatie van 
drinkwaterleidingen  
 
VERKLARING VAN KIWA 
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het 
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Insituform®  
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" 
aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17201 deel 2 
"Producten voor ter plaatse uithardende buis (CIPP) - fabrieksmatig geïmpregneerd" d.d. 15-09-2013.  
 

 
Ron Scheepers 
Kiwa 

 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Onderneming 
Insituform Riool- 
renovatietechnieken B.V.                      
Chroomstraat 91 
2718 RT Zoetermeer 
Netherlands          
T +31 (0) 79 3636000                             
F +31 (0) 79 3636036  
www.insituform.nl 

Productielocatie 
Insituform Linings Ltd. 
12/20 Brunel Close 
Park Farm Industrial Estate 
Wellingborough 
Northants NN8 6QX 
United Kingdom 
T +44 (0)1 933678266 
www.insituform.co.uk 
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Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 
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InsitumainTM CIPP liners voor de renovatie van drinkwaterleidingen 

PRODUCT 
De InsitumainTM glasvezel versterkte kunststof liners voor ter plaatse uithardende buizen (CIPP) zoals hieronder gespecificeerd, voldoen aan de 
eisen van BRL K17102-  Deel 2 - Producten voor ter plaatse uithardende buis (CIPP)  fabrieksmatig 
geïmpregneerde linersystemen". 

PRODUCTSPECIFICATIE 
M-fase (liner componenten): 

Liner type: glasvezelversterkte vilt liners; 
Hars type: gemodificeerde vinylester hars; 
Drager-materialen: polypropyleen gecoat polyester vilt en ongecoat polyester vilt. 

I-fase (uitgeharde liner): 
Opbouw: combinatie van glasvezel versterkte laag en lagen van gecoat en ongecoat polyester vilt;  
Minimale linerdikte conform de ontwerpberekening; 
De liners zijn geschikt voor het renoveren van rond leidingwerk (geen ei-profielen etc); 
Uithardingsmethoden zijn op temperatuur gebaseerd d.w.z. gebruik van heet water of stoom; 
Classificatie: 

 Nominale diameters (DN van de te renoveren buizen) conform:  
 dimensiegroep 1: 100 mm < DN < 600 mm;  
 dimensiegroep 2: DN > 600 mm; 

 Nominale druk (PN) maximaal 10 bar; 
 Nominale stijfheid (SN) conform de ontwerpberekening. 

Verbindingen met aansluitleidingen of met het bestaande leidingnet vallen niet onder dit certificaat. 

De liners zijn geschikt om te worden toegepast bij het  

Geschiktheid voor contact met drinkwater 
Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en 
warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant). 
Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de: 

tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor 
geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;  
specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.  

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-
bij dit certificaat. 

Gedeclareerde waarden m.b.t. de mechanische eigenschappen van de InsitumainTM glasvezel versterkte kunststof liner 

Eigenschap Test methode Gedeclareerde waarde  
Restmonomeergehalte na 
uitharding 

NEN-ISO 4901 0,01 % 

50,wet)  ISO 10468 2,17 
Initiële buigsterkte ( fb) NEN-EN-ISO 11296-4 

annex B 
32 MPa 
 

Buigrek bij eerste breken NEN-EN-ISO 11296-4 1,5 % 
Initiele buigmodulus (EF) NEN-EN-ISO 11296-4, 

annex B 
2100 MPa 

Langeduur elasticiteitsmodulus 
(EFL) 

NEN-EN-ISO 11296-4, 
annex C 

967 MPa 

MERKEN 
Om mogelijke verontreiniging van de liners te voorkomen worden er geen markeringen op de droge liners aangebracht. D.m.v. een label aan de 
droge liner of sticker op de verpakking worden de volgende markeringen aangegeven: 

 Naam van de producent (fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk); 
 Productiedatum of -codering; 
 Type-aanduiding.  
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InsitumainTM CIPP liners voor de renovatie van drinkwaterleidingen 

TOEPASSING EN GEBRUIK  
De InsitumainTM glasvezel versterkte kunststof liners zoals gespecificeerd in dit certificaat zijn toepasbaar voor de renovatie van leidingen die 
bestemd zijn voor het transport van drinkwater met een maximum temperatuur van 40 °C bij een nominale druk van maximaal 10 bar. 
 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 
Inspecteer bij aflevering of: 
geleverd is wat is overeengekomen; 
het merk en de wijze van merken juist zijn; 
de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
 Insituform Rioolrenovatietechnieken BV. 

en zo nodig met: 
 Kiwa Nederland B.V. 

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 


