
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4

Installaties in zones die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften voor 
transport/distributie/opslag van niet voor 
menselijke consumptie bestemd water

1, 3, 4

Installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4

Installaties in zones die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften voor 
transport/distributie/opslag van niet voor 
menselijke consumptie bestemd water

1, 3, 4

Installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4

Installaties in zones die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften voor 
transport/distributie/opslag van niet voor 
menselijke consumptie bestemd water

1, 3, 4

Verkeerswegen, parkeergelegenheden, 
verharde zijbermen en buiten gebouwen 4

Toepassingen die onderworpen zijn aan de 
regelgeving betreffende de brandreactie 1, 3, 4

Installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4

Installaties in zones die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften voor 
transport/distributie/opslag van niet voor 
menselijke consumptie bestemd water

1, 3, 4

In installaties voor het transport/de 
distributie/de opslag van gas/brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/koeling van gebouwen, 
vanaf het externe opslagreservoir of de laatste 
drukregelaar van het netwerk tot aan de 
aansluiting van het systeem voor de 
verwarming/koeling van het gebouw

3

 
Met de hand bediende kogelkranen en plugkranen

     
Specificaties voor de kenmerken voor de bouw  

        
    

Met de hand bediende 
  

  

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 28: BUIZEN, RESERVOIRS EN TOEBEHOREN DIE NIET IN CONTACT KOMEN MET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER

Gresbuizen en hulpstukken en verbindingen voor 
afvoerleidingen en riolering
— Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en 
verbindingen

Gresbuizen, hulpstukken en soepele verbindingen 
voor ondergrondse afvoer- en rioleringssystemen 
voor het transport van afvalwater

Buizen, hulpstukken en 
verbindingen M/131EN 295-1

EN 295-4

Gresbuissystemen en hulpstukken en verbindingen 
voor afvoerleidingen en riolering
— Deel 4: Eisen voor adapters, koppelstukken en 
flexibele koppelingen

Adapters en koppelstukken gemaakt van gres 
en/of andere geschikte materialen voor gebruik 
met gresbuizen en hulpstukken voor 
ondergrondse afvoer- en rioleringssystemen voor 
het transport van afvalwater

Hulpstukken en koppelingen M/131

EN 295-5

Gresbuissystemen en hulpstukken en verbindingen 
voor afvoerleidingen en riolering
— Deel 5: Eisen voor geperforeerde buizen en 
hulpstukken

Geperforeerde buizen en compatibele 
koppelstukken uit gres, met of zonder moffen, 
bestemd om te worden gebruikt in 
afwateringssystemen en afvalstortplaatsen

Buizen en hulpstukken M/131

EN 295-6

Gresbuissystemen en hulpstukken en verbindingen 
voor afvoerleidingen en riolering
— Deel 6: Eisen voor componenten van mangaten en 
inspectiekamers

Mangaten en inspectiekamers of aansluitdozen 
van gres voor ondergrondse afvoer- en 
rioleringssystemen voor het transport van 
afvalwater

Mangaten en inspectiekamers M/131
M/118

EN 295-7

Gresbuizen en hulpstukken en verbindingen voor 
afvoerleidingen en riolering
— Deel 7: Eisen voor gresbuizen en verbindingen voor 
buispersen

Gresbuizen en -verbindingen voor buispersen 
voor ondergrondse afvoer- en rioleringssystemen 
voor het transport van afvalwater

Buizen en hulpstukken M/131



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften in installaties voor 
het transport/de distributie/de opslag van 
gas/brandstof, bedoeld voor de voorziening 
van systemen voor de verwarming/ koeling 
van gebouwen, vanaf het externe 
opslagreservoir of de laatste drukregelaar van 
het netwerk tot aan de aansluiting van het 
systeem voor de verwarming/koeling van het 
gebouw

1

EN 598

Nodulair gietijzeren buizen, koppelstukken, toebehoren 
en hun verbindingen voor
afvalwatertoepassingen 
— Eisen en beproevingsmethoden

Eisen en bijbehorende beproevingsmethoden 
voor nodulair gietijzeren buizen, koppelstukken, 
toebehoren en hun verbindingen bestemd voor de 
aanleg van afvoer- en rioleringssystemen buiten 
gebouwen 

Nodulair gietijzeren buizen, 
koppelstukken, toebehoren en 
hun verbindingen voor
afvalwatertoepassingen 

Afvoer- en rioleringssystemen die werken 
zonder druk of met positieve of negatieve 
druk, geïnstalleerd onder- of bovengronds, 
voor het transport van oppervlaktewater, 
huishoudelijk afvalwater en bepaalde soorten 
industrieel afvalwater, hetzij in afzonderlijke 
systemen of in gemengde systemen

4 M/131

EN 681-1

Afdichtingen van elastomeer 
— Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en afvoertoepassingen 
— Deel 1: Gevulkaniseerde rubber

Materiaaleisen voor gebruik in afdichtingen van 
buisverbindingen van gevulkaniseerde rubber 
voor:
- koud drinkwater (tot 50 °C);
- warm drinkwater en niet drinkbaar water (tot 110 
°C);
- afwaterings-, riolerings- en regenwatersystemen 
(aanhoudende afvoer tot 45 °C en onderbroken 
afvoer tot 95 °C).

Afdichtingen van 
buisverbindingen

In installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/131

EN 681-2

Afdichtingen van elastomeer 
— Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen 
— Deel 2: Thermoplastische elastomeren

Materiaaleisen voor gebruik in afdichtingen van 
buisverbindingen enkel van thermoplastische 
elastomeren voor:
- drukloze thermoplastische afwateringsystemen 
(onderbroken afvoer tot 95 °C) in gebouwen;
- drukloze thermoplastische ondergrondse 
afwaterings- en rioleringssystemen (aanhoudende 
afvoer tot 45 °C en onderbroken afvoer tot 95 °C);
- thermoplastische regenwatersystemen.

Afdichtingen van 
buisverbindingen

In installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/131

EN 681-3

Afdichtingen van elastomeer 
— Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen 
— Deel 3: Gevulcaniseerde schuimrubber

Materiaaleisen voor gebruik in afdichtingen van 
buisverbindingen van gevulcaniseerd 
schuimrubber voor:
- drukloze afwaterings-, riolerings- en 
regenwatersystemen;
- drukloze niet drinkbaar watertoevoer 
(aanhoudende afvoer tot 45 °).

Afdichtingen van 
buisverbindingen

In installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/131

EN 681-4

Afdichtingen van elastomeer 
— Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen 
— Deel 4: Afdichtingselementen uit gegoten 
polyurethaan

Materiaaleisen voor in de fabriek gegoten 
polyurethaan afdichtingen gebruikt voor 
afdichtingen in afwaterings-, riolerings- en 
regenwatersystemen en niet-drinkbare 
watervoorzieningssystemen

Afdichtingen van 
buisverbindingen

In installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/131

EN 331
Met de hand bediende kogelkranen en plugkranen
met gesloten bodem voor gasinstallaties in
gebouwen

Specificaties voor de kenmerken voor de bouw, 
de prestaties en de veiligheid van kogelkranen en 
plugkranen met gesloten bodem 

Met de hand bediende 
kogelkranen en plugkranen
met gesloten bodem

M/131



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 682

Afdichtingen van elastomeer 
— Materiaaleisen voor afdichtingen van verbindingen 
in buizen en hulpstukken voor gas en vloeibare 
koolwaterstoffen

Materiaaleisen voor afdichtingen van elastomeer 
voor gebruik in buisverbindingen, hulpstukken en 
kleppen bij bedrijfstemperaturen in het algemeen 
tussen -5 ° C tot 50 ° C en in speciale gevallen 
tussen -15 tot 50 ° C

Afdichtingen van 
buisverbindingen

In installaties voor het transport/de 
distributie/de opslag van gas/brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/koeling van gebouwen, 
vanaf het externe opslagreservoir of de laatste 
drukregelaar van het netwerk tot aan de 
aansluiting van het systeem voor de 
verwarming/koeling van het gebouw

3 M/131

Afvoersystemen voor gebouwen en 
rioleringsaansluitingen buiten gebouwen, voor 
het transport van huishoudelijk afvalwater en 
oppervlaktewater (inclusief regenwater)

4

Installaties in zones die onderworpen zijn aan 
de brandprestatievoorschriften voor 
transport/distributie/opslag van niet voor 
menselijke consumptie bestemd water

3, 4

EN 969
Nodulair gietijzeren buizen, hulpstukken, toebehoren 
en hun verbindingen voor gasleidingen 
— Eisen en beproevingsmethoden

Eisen en bijbehorende beproevingsmethoden 
voor nodulair gietijzeren buizen, koppelstukken, 
toebehoren en hun verbindingen bestemd voor de 
aanleg van gasleidingen buiten gebouwen:
- om lucht of brandbare gassen te transporteren 
bij druk tot 16 bar;
- om geïnstalleerd te worden onder of boven de 
grond.

Buizen, hulpstukken, 
toebehoren en hun 
verbindingen

In installaties voor het transport/de 
distributie/de opslag van gas/brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/koeling van gebouwen, 
vanaf het externe opslagreservoir of de laatste 
drukregelaar van het netwerk tot aan de 
aansluiting van het systeem voor de 
verwarming/koeling van het gebouw

3 M/131

In installaties voor het transport/de 
distributie/de opslag van gas/brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/koeling van gebouwen, 
vanaf het externe opslagreservoir of de laatste 
drukregelaar van het netwerk tot aan de 
aansluiting van het systeem voor de 
verwarming/koeling van het gebouw

3

In installaties voor toepassingen die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften gebruikt voor 
transport/distributie/opslag van gas/brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/ koeling van gebouwen, 
vanaf het externe opslagreservoir of de laatste 
drukregelaar van het netwerk tot aan de 
aansluiting van het systeem voor de 
verwarming/koeling van het gebouw

1

In installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4

In Installaties voor toepassingen die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften gebruikt voor 
transport/distributie/opslag van niet voor 
menselijke consumptie bestemd water

4

EN 1057

Koper en koperlegeringen 
— Naadloze koperen buizen voor gas- en 
waterleidingen in sanitaire en 
verwarmingstoepassingen

Eisen, monsterneming, beproevingsmethoden en 
leveringsvoorwaarden voor naadloze, ronde 
koperen buizen met een buitendiameter van 6 
mm tot en inclusief 267 mm voor:
- verdeelnetten voor warm en koud water;
- warmwaterverwarmingssystemen, inclusief 
systemen met verwarmingspanelen;
- verdeling van gasvormige en vloeibare 
huishoudelijke brandstoffen;
- rioleringen

Leidingen;
buizen;
tanken;
Lekkage alarmsysteem en 
preventief overloopsystem; 
hulpstukken, lijmen, 
afdichtingen
Afdichtingen en pakkingen
Buizen en leidingen voor 
bescherming ( met uitzondering 
van deze die vallen onder LVD)
Buis- en leidingsteunen
Kleppen en kranen
Veiligheidsvoorzieningen

M/131

EN 877

Gietijzeren buizen en hulpstukken, met hun 
verbindingen en toebehoren voor de waterafvoer van 
gebouwen 
— Eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsborging

Onderdelen van gietijzeren buisleidingen gebruikt 
bij de bouw van afvoersystemen voor gebouwen 
en van aftakkingen voor afvalwater, doorgaans 
onder vrije val

Gietijzeren buizen en 
hulpstukken, met hun 
verbindingen en toebehoren 
voor de waterafvoer van 
gebouwen 

M/131



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 1123-1

Buizen en hulpstukken van in de langsrichting gelaste 
thermisch verzinkte stalen buizen met spie-
mofverbinding voor riolering 
— Deel 1: Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

Eisen, beproevingen en kwaliteitscontrole voor in 
de langsrichting gelaste thermisch verzinkte 
stalen buizen en hulpstukken met spie-
mofverbinding voor riolering werkend door 
zwaartekracht of bij een lage druk

Buizen en hulpstukken van in 
de langsrichting gelaste 
thermisch verzinkte stalen 
buizen met spie-mofverbinding

Vervoer van afvalwater in systemen die 
gewoonlijk onder invloed van de zwaartekracht 
of bij een lage druk in en buiten gebouwen 
werken

4 M/131

EN 1124-1

Buizen en hulpstukken van in de langsnaad gelaste 
corrosievaste stalen buizen en hulpstukken met spie-
mofverbinding voor riolering 
— Deel 1: Eisen, beproevingen, kwaliteitscontrole

Eisen, beproevingen en kwaliteitscontrole voor in 
de langsnaad gelaste corrosievaste stalen buizen 
met spie-mofverbinding voor riolering  werkend 
onder zwaartekracht of bij een lage druk

Buizen en hulpstukken van in 
de langsnaad gelaste 
corrosievaste stalen buizen en 
hulpstukken met spie-
mofverbinding

Vervoer van afvalwater in systemen die 
gewoonlijk onder invloed van de zwaartekracht 
werken of bij een lage druk in en buiten 
gebouwen

4 M/131

EN 1916 Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend
en staalvezelbeton

Eisen, beschrijving en beproevingsmethoden voor 
geprefabriceerde betonnen buizen en 
hulpstukken van ongewapend, gewapend en 
staalvezelbeton, met flexibele verbindingen en 
nominale maten niet meer dan DN 1750 voor 
eenheden met een ronde boring of WN/HN 
1200/1800 voor eenheden met een ei-vormige 
boring, waarvoor het belangrijkste bedoelde 
gebruik het transport is van afvalwater, 
regenwater en oppervlaktewater onder invloed 
van de zwaartekracht of incidenteel bij lage druk, 
in een over het algemeen begraven pijpleiding

Buizen, hulpstukken en 
verbindingen

Installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/131
M/118

EN 10224
Ongelegeerde stalen buizen en hulpstukken voor het 
transport van waterige vloeistoffen, inclusief drinkwater 
— Technische leveringsvoorwaarden

Eisen voor naadloze en gelaste ongelegeerde 
stalen buizen, voor de vervaardiging van 
buisuiteinden voor stomplassen en hulpstukken 
vervaardigd van buis of plaatmateriaal of strip

Ongelegeerde stalen buizen en 
hulpstukken

Installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/131

In installaties voor het 
transport/distributie/opslag van gas/brandstof, 
bestemd voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/koeling van gebouwen, 
vanaf het externe opslagreservoir of de laatste 
drukregelaar van het ketel/verwarmings-
/koelsysteeem van het gebouw

3

In installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4

EN 10311
Verbindingen voor stalen buizen en hulpstukken
voor het transport van water en andere waterige
vloeistoffen

Eisen voor de sterkte en de integriteit van 
verbindingen voor laag gelegeerde stalen buizen 
en stalen buizen en hulpstukken gebruikt in 
contact met waterige vloeistoffen

Verbindingen en 
verbindingssystemen voor 
buizen en/of hulpstukken

Installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/131

EN 10255
Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en 
draadsnijden 
— Technische leveringsvoorwaarden

Eisen voor cirkelvormoge stalen buizen van 
ongelegeerd staal geschikt voor lassen en 
draadsnijden met een voorgeschreven 
buitendiameter van 10,2 mm tot 165,1 mm

Buizen van ongelegeerd staal M/131



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 10312
Gelaste corrosievaste stalen buizen voor het transport 
van waterige vloeistoffen inclusief drinkwater 
— Technische leveringsvoorwaarden

Technische leveringsvoorwaarden voor gelaste 
dunwandige roestvrijstalen buizen die 
voornamelijk worden gebruikt voor het transport 
van water, inclusief water bestemd voor 
menselijke consumptie, geleverd in rechte lengten 
en geschikt voor gebruik met geperste 
verbindingen of verbindingen door montage of 
voor verbinding door verlijming, zilversolderen of 
inert gaslassen van capillaire hulpstukken. 
Buitendiameter tussen 6 mm en 267 mm

Stalen buizen
Installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/131

In installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4

In installaties voor het transport/de 
distributie/de opslag van brandstof, bedoeld 
voor de voorziening van systemen voor de 
verwarming/koeling van gebouwen

3

In installaties voor toepassingen die 
onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften gebruikt voor 
transport/distributie/opslag van brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/ koeling van gebouwen

1

In installaties voor het transport/de 
distributie/de opslag van gas/brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/koeling van gebouwen

3

In installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4

EN 13341

Niet-verplaatsbare thermoplastische tanks voor
bovengrondse opslag van huisbrandstookolie,
kerosine en dieselbrandstof 
— Spuit- en rotatiegegoten
polyetheen tanks en rotatiegegoten tanks
van anionisch gepolymeriseerd polyamide 6 
— Eisen en beproevingsmethoden

Eisen voor materialen, fysieke eigenschappen en 
prestaties van spuit- en rotatiegegoten polyetheen 
tanks en rotatiegegoten tanks van anionisch 
gepolymeriseerd polyamide 6, met of zonder 
versterkingen

Niet-verplaatsbare 
thermoplastische tanks

In installaties voor het transport/de 
distributie/de opslag van gas/brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/koeling van gebouwen

3 M/131

In installaties voor het transport/de 
distributie/de opslag van gas/brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/koeling van gebouwen

3

EN 12285-2

Fabrieksmatig vervaardigde stalen tanks 
— Deel 2: Horizontale cylindrische enkelwandige en 
dubbelwandige tanks voor de bovengrondse opslag 
van brandbare en niet-brandbare watervervuilende
vloeistoffen

Eisen voor fabrieksmatig vervaardigde horizontale 
cylindrische enkelwandige en dubbelwandige 
stalen tanks voor de bovengrondse opslag van 
brandbare en niet-brandbare watervervuilende 
vloeistoffen

Stalen tanks M/131

EN 13160-1 Lekdetectiesystemen 
— Deel 1: Algemene principes

Specificaties voor de lekdetectiesystemen  
gebruikt bij de dubbelwandige tanks, 
enkelwandige tanks en pijpleidingen ontworpen 
voor watervervuilende vloeistoffen

Producten voor 
lekdetectiesystemen M/131

M/131Overvulbeveiligingsmiddelen

Specificaties voor de minimale prestatie- en 
constructie-eisen die van toepassing zijn op 
verschillende typen overvulbeveiligingsmiddelen 
voor niet-verplaatsbare tanks vervaardigd in de 
fabriek.

Het betreft ook de apparaten van ondergrondse 
en bovengrondse tanks met een maximale 
hoogte van 5m

      
      

        
      

      
    

Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare 
   EN 13616



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4

EN 14680
Lijmen voor drukloze thermoplastische 
leidingsystemen
— Specificaties

Eisen en testmethoden voor lijmen gebruikt voor 
het samenvoegen van componenten  voor 
thermoplastische leidingsystemen bestaande uit 
niet-geplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U), 
gechloreerde polyvinylchloride (PVC-C), 
acrylonitril-butadieenstyreen (ABS) en 
styreencopolymere mengsels (PVC + SAN) voor 
drukloze toepassingen

Lijmen voor drukloze 
thermoplastische 
leidingsystemen

In installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/131

In installaties voor het transport/de 
distributie/de opslag van gas/brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/ koeling van gebouwen, 
vanaf het externe opslagreservoir of de laatste 
drukregelaar van het netwerk tot aan de 
aansluiting van het systeem voor de 
verwarming/koeling van het gebouw

3

Toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften in installaties voor 
het transport/de distributie/de opslag van 
gas/brandstof, bedoeld voor de voorziening 
van systemen voor de verwarming/ koeling 
van gebouwen, vanaf het externe 
opslagreservoir of de laatste drukregelaar van 
het netwerk tot aan de aansluiting van het 
systeem voor de verwarming/koeling van het 
gebouw

1

EN 14814
Lijmen voor thermoplastische leidingsystemen
voor gassen en vloeistoffen onder druk 
— Specificaties

Eisen en testmethoden voor lijmen gebruikt voor 
het samenvoegen van componenten voor 
thermoplastische leidingsystemen bestaande uit 
niet-geplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U), 
gechloreerde polyvinylchloride (PVC-C), 
acrylonitril-butadieenstyreen (ABS) voor 
vloeistoffen onder druk.

Lijmen voor thermoplastische 
leidingsystemen
voor gassen en vloeistoffen 
onder druk 

In installaties voor transport/distributie/opslag 
van niet voor menselijke consumptie bestemd 
water

4 M/131
M/136

In installaties voor het transport/de 
distributie/de opslag van gas/brandstof, 
bedoeld voor de voorziening van systemen 
voor de verwarming/ koeling van gebouwen, 
vanaf het externe opslagreservoir of de laatste 
drukregelaar van het netwerk tot aan de 
aansluiting van het systeem voor de 
verwarming/koeling van het gebouw

3

    
  

Aansluitkranen geschikt voor de aansluiting van 
     

    
 

EN 14800
Gegolfde metalen veiligheidsslangsamenstellen
voor de aansluiting van huishoudelijke 
vloeibaargastoestellen

Prestatie-eisen, het materiaal en de testmethoden 
voor gegolfde metalen gasslangen
voor de aansluiting van huishoudapparaten, om 
een veilige werking te bereiken met behulp van 
gas bij een druk van minder dan 0,5 bar

Leidingen  M/131

M/131Overvulbeveiligingsmiddelen

      
      

   
      

       
      

hoogte van 5m.

Deze norm is van toepassing op apparaten:
- voor vloeibare petroleumbrandstoffen, met een 
vlampunt lager dan of gelijk aan 100 ° C;
- voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen -
25 ° C tot +60 ° C;
- onderhevig aan normale werkdrukvariaties.

   
tanks voor vloeibare brandstoffenEN 13616



Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

Toepassingen die onderworpen zijn aan de 
brandprestatievoorschriften in installaties voor 
het transport/de distributie/de opslag van 
gas/brandstof, bedoeld voor de voorziening 
van systemen voor de verwarming/ koeling 
van gebouwen, vanaf het externe 
opslagreservoir of de laatste drukregelaar van 
het netwerk tot aan de aansluiting van het 
systeem voor de verwarming/koeling van het 
gebouw

1, 3, 4

M/131EN 15069 Gasaansluitkranen voor metalen aansluitleidingen
voor huishoudelijke gastoestellen

Aansluitkranen geschikt voor de aansluiting van 
vaste gastoevoer op huishoudelijke toestellen 
binnen of buiten de woning

Gastoevoer (PG)
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