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Moderne wegen vragen om moderne oplos-
singen voor de afwateringstechniek. Met het 
ACO DRAIN lijnafwateringsysteem is ACO 
toonaangevend in deze markt. Minder 
bekend in Nederland is de belangrijke positie 
op het gebied van putafdekkingen en kolken 
welke ACO internationaal inneemt. 
Met de introductie van de Multitop putafdek-
king en Multipoint kolk gaat hier ook voor de 
Nederlandse markt verandering in komen.

Inleiding

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwali-
teit, ervaring en innovatie op het gebied van 
afwateringstechniek voor toepassingen in 
Civiele techniek, Bouwtechniek en Installatie-
techniek. In Nederland is ACO actief met een 
team van ruim 30 medewerkers. 

ACO benadert afwateringsvraagstukken bij 
voorkeur vanuit een integrale keten benade-
ring, waarbij milieu, klimaat en duurzaamheid 
centraal staan. Hiervoor biedt ACO met haar 
Collect - Clean - Hold - Release systeemketen 
cruciale elementen voor een optimale afwa-
tering. Met een sterke service ondersteunt 
ACO alle klantgroepen, van architect tot 
eindgebruiker volgens het Train - Design - 
Support - Care principe. 

Wij zorgen voor de afwatering
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Voordelen

  Deksel weegt slechts circa 30 kg!
  geen problemen met klemmende deksels 

  meer door de speciale hevelopeningen;
  borging met onderhoudsvrije Drainlock 

  snelsluiting;
  vierkante putrand in hoogtes 12, 17 en 

  24 cm geschikt voor klinkerhoogte 
  tot 10 cm;

  past op vier manieren in putrand 
  (90 graden draaibaar);

  Self-Level putrand heeft identiek deksel 
  als standaard putrand;

  deksel eenvoudig te verplaatsen door
  ronde onderzijde.

Drainlock snelsluiting

Rubber deksel oplegging

Kenmerken

  Kader vervaardigd uit grijs gietijzer 
  (EN-JGL vlgs. EN1561);

 deksel vervaardigd uit nodulair gietijzer
   (EN-JGS vlgs. EN1563);

  klasse D400 volgens NEN-EN 124;
  rubber ring zorgt voor trillingsvrije ligging 

  van deksel;
  voldoet aan BRL 9203, 

  KOMO gecertificeerd;
  putrand verkrijgbaar in 12, 17 en 24 cm 

  hoog, past op standaard putten;
  Self-Level putrand, systeem Bituplan 

  verkrijgbaar;
  deksel voor belucht stelsel verkrijgbaar.

Grijs gietijzer en nodulair gietijzer, de ideale 
materialen voor de Multitop 520 putafdekking

ACO is van oudsher thuis in de gieterijtech-
niek en heeft hierdoor een grote kennis en 
ervaring opgebouwd. Door middel van 3D 
design software met giet- en belastingssi-
mulaties worden producten volgens de 
laatste stand der techniek ontwikkeld. 
Op deze basis staat ACO voor gieterijtech-
niek op het hoogste niveau, en bieden wij 
de optimale oplossing voor elke toepas-
sing. 

Speciaal voor de Nederlandse markt is de 
Multitop 520 ontwikkeld. Deze nieuwe 
gietijzeren putafdekking is 40% lichter dan 
conventionele putdeksels. Voor de 
productie is gebruik gemaakt van twee 
soorten gietijzer die hun sporen in de 
afwateringstechniek reeds hebben verdiend. 
Het kader is gemaakt uit Grijs Gietijzer met 
optimale dempingseigenschappen en 
slijtvastheid. Het deksel is gemaakt uit 
nodulair gietijzer met een hoge drukvast-

heid en treksterkte; een ideale grondstof 
voor hoogbelaste putdeksels.  De 
constructie en het materiaalgebruik zorgen 
ervoor dat het deksel licht in gewicht is. 
Door  gebruik te maken van de Drainlock® 
snelsluiting wordt het deksel stabiel 
geborgd, maar is toch eenvoudig te openen 
en te sluiten. Voor de Multitop 520 zijn 
geen speciale gereedschappen nodig en de 
afdekking heeft geen bewegende delen. 

De basis voor innovatie

Belastingssimulatie middels FEM analyse
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Het openen van een putdeksel is vaak een 
fysiek zware klus. De deksels klemmen 
vaak door roest en straatvuil in de rand. 
Daarnaast wegen traditionele putdeksels 
ca. 50 kg en zijn dus niet gemakkelijk uit te 
tillen en te verslepen. Al met al zeer 
ARBO-onvriendelijk. Met de introductie van 
de Multitop 520 komt hier een eind aan. 
Door de unieke constructie weegt het 
deksel slechts ca. 30 kg bij gelijkblijvende 
belastbaarheid (D400). Door de Drainlock 
bevestiging ligt het deksel toch goed 
geborgd in de rand, en is uitneembaar 
middels de hevelwerking met een puthaak 
een fluitje van een cent.

Snel licht en zeker.
ca. 50 kg

Puthaak aan één van de vier hefopenin-
gen insteken en met een hefboombewe-
ging het deksel ontgrendelen. 

Deksel met puthaak aan de lichtkom-
men weg- trekken.

Deksel na het terugschuiven met de 
voet weer in de rand duwen.



ACO DRAIN®

45∞

5

Een groot deel van de Nederlandse wegen 
is in asfalt uitgevoerd. Een bekend 
probleem hierbij is de aansluiting van 
putdeksels in het wegdek. Door de 
niveauverschillen zijn ze oncomfortabel, 
veroorzaken verkeerstrillingen, zijn 
lawaaierig en een bron van vervroegde 
schade/slijtage aan het wegdek. Dit heeft 
hoge onderhoudskosten ten gevolg. Met de 
introductie van het Bituplan systeem biedt 
ACO hiervoor een oplossing, voor zowel 
renovatie als nieuwbouw van wegen. De 
ACO Multitop 520 Bituplan is het eerste 
Selflevel putdeksel met een dagmaat van 
520 mm. Hierdoor past de Multitop 520 
Bituplan perfect op de Nederlandse putten. 
Zoals in onderstaand schema getoond, 
draagt het Bituplan deksel de verkeerbelas-

ting middels een royale flens af in het omrin-
gende wegdek. Doordat de Bituplan in de 
deklaag van het asfalt mee ingewalst wordt, 
ligt het deksel perfect op niveau, zijn er 
geen randen waar asfalt schade optreedt 
en is het asfalt random het deksel optimaal 
verdicht. Bij zettingen in het wegdek 
beweegt de Multitop 520 Bituplan mee, 
zodat bovengenoemde voordelen blijven 
bestaan. Bovendien is de krachtoverdracht 
naar de onderliggende wegconstructie bij 
de Bituplan deksel minder afhankelijk van 
mortelvoeg. Mortelvoegen blijken in de 
praktijk vaak te beschadigen en of te 
bezwijken onder de voortdurende verkeers-
belasting en zijn daarmee de oorzaak van 
het verzakken van putranden.

Multitop Bituplan

NIEUW 
Multitop® Systeem 
Bituplan®

OUD 
Traditionele 

putafdekking

Voordelen

  Bituplan deksel beweegt mee met wegdek,
  waardoor deze altijd perfect aansluit met 
  het wegdek;

  minder trillingen = minder verkeerslawaai;
  minder schade aan het wegdek rondom 

  de putdeksels;
  geen scharnier;
  ongevoelig voor rijrichting;
  licht gewicht deksel;
  eenvoudig te openen gedurende de gehele 

  levensduur, ook bij corrosievorming.

Multitop deksel uit gietijzer

Adapterplaat uit beton (type 1) 

Selflevel putrand uit gietijzer
inbouwhoogte min. 115/160 mm
inbouwhoogte max. 240 mm
Rotatie symmetrisch, kan daardoor in elke 
gewenste positie worden gedraaid.

Rechte zijden voor optimale hechting van 
het asfalt. De ribben versterken de verdich-
ting van de onderbouw en werken tevens 
als blokkering tegen verdraaiing.

Inbouwhulp, bekisting uit staal

Stalen afdekplaat (beschermplaat)

Adapterplaat uit beton (type 2) 

Mortelvoeg
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Inbouw Bituplan

Nieuwbouw / Overlaging

1  Schachtkop met standaard ringen 
 ophogen tot gewenste inbouwdiepte 
 140-220 mm t.o.v. wegdek. Positie 
 markeren in berm of trottoir.
 Adapterplaat plaatsen en schacht 
 afdekken met stalen afdekplaat.

2  1ste asfaltlaag aanbrengen.

4  Stalenplaat wederom aanbrengen en 
 de volgende asfaltlaag aanbrengen.

3  Stalenplaat vrijmaken en verwijderen om 
 de bituplan plaatsen. 
 Bituplan goed ondervullen en afwalsen.

5  Stalenplaat vrijmaken en verwijderen om 
de bituplan op te halen. Bituplan goed 
ondervullen en afwalsen.

1  Om de te renoveren schachtafdekking 
 een sleuf uitfrezen of hakken zodat een 
 rond gat ontstaat met een diameter van 
 ca. 1.200mm.

2  Aanwezige schachtafdekking verwijde-
 ren en de schachtkop controleren op 
 beschadiging en indien nodig herstellen 
 op geëigende manier. 

6  Schachtafdekking met trilwals inwalsen.

Voor een eventuele volgende asfaltlaag de 
stappen 4 en 5 herhalen.

Renovatie

Op basis van de variabele inbouwhoogte 
van 16-220 mm kunnen Bituplan 520 
schachtafdekkingen probleemloos ingezet 
worden voor de renovatie van putdeksels in 
asfalt verhardingen.

5  Aanwezige sparing om de bekisting 
 vullen met warm asfalt of een geschikt 
 koudasfalt tot aan het wegdekniveau in 
 lagen van 40-80 mm vullen en goed 
 verdichten waarbij draagkracht 
 overeenkomt met de wegconstructie. 
 
6  Inbouwbekisting voorzichtig naar boven 
 trekken putrand en Multitop deksel 
 plaatsen.

3  Schachthoogte aanpassen tot vereiste 
 hoogte van 160 tot 220 mm onder het 
 wegdekniveau, eventueel met 
 nivelleringsring.

4  Adapterplaat op schachthals zetten en 
 inbouwhulp bekisting plaatsen.

7  Schachtafdekking met trilwals of
 trilplaat met een minimaal eigen 
 gewicht van 110 kg en een slag kracht 
 van 20 kN intrillen. Vrijgave tbv verkeer 
 kan plaatsvinden na afkoeling.
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Multitop 520 putafdekking beton/gietijzer  

Maatvoering  640 x 640 mm  

Betonvoet  740 x 740 mm  

Mangat  520 mm  

Certificatie  KOMO (BRL9203)  

Belastingsklasse D400 (NEN-EN 124)  

Rubberoplegging SBR  

Vergrendeling  DrainLock 

Multitop 520 putafdekking Bituplan  

Maatvoering  Ø 772 mm  

Betonvoet  geen 

Mangat  520 mm  

Certificatie  KOMO (BRL9203)  

Belastingsklasse D400 (NEN-EN 124)  

Rubberoplegging SBR  

Vergrendeling  DrainLock 

         Opschriften*  

 Omschrijving  H  h1  Totaal Deksel :  geen  Vuilwater  Regenwater  Infiltratie Drain 

   mm mm gewicht Rand : geen  +VW  +RW  geen  geen 

 Multitop 520-120  120  60  103   X  X  X  X  X 

 Multitop 520-170  170  100  138   X  X  X  X  X 

 Multitop 520-240  240  120  166   X  X  X  X  X 

 Multitop 520 Bituplan type 1 160-240  15  80   X  X  X  X  X

 Multitop 520 Bituplan type 2 115-240  15 80   X  X  X  X  X

X=standaard, O=optie                *Overige opschriften / logo’s etc. op aanvraag
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De informatie in deze brochure werd door ACO 

met de grootst mogelijke zorg opgesteld. 

In verband met de voortdurende verbetering van 

bestaande producten en de ontwikkeling van 

nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht 

voor specificaties te wijzigen. Het is de

verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de 

verbruiker vast te stellen, dat het ACO product 

geschikt is voor de geplande toepassing en 

verwerkt wordt volgens de geldende inbouw-

voorschriften. Aan de aanbevelingen en 

suggesties kunnen geen rechten worden 

ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiks-

omstandigheden buiten de controle van ACO 

liggen. AC
O
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 Productgroepen:

  ACO Drain®

  ACO Passavant

  ACO Stainless

  ACO Profiline

  ACO Pipe®

  ACO GM-X

  ACO EasyGarden®

  ACO Markant

  ACO Sport

  ACO Pro

  ACO ShowerDrain

  ACO Stormbrixx®

Wij zorgen voor de afwatering


