
Muurhulzen 

Muurhulzen zijn in combinatie met onze Pressio- en InnerLinks afdichtingen zeer geschikt als 
muurdoorvoeringen van leidingen van ieder materiaal (koper, staal, gietijzer of kunststof) door 
daken, muren en vloeren. Ze vormen een perfecte muuropening voor de ringvormige afdichtingen, 
zodat een optimale afdichting wordt verkregen. 

Muurhulzen van asbestvrij vezelcement  

• Asbestvrij vezelcement 

• Kleur lichtgrijs 

• Ribben om de buitenkant 

• Gladde binnenkant 

 
De uit cement en glasvezel gefabriceerde muurhuls is 
drukwaterdicht, niet brandbaar, corrosiebestendig en geleid geen 
elektriciteit. Ze kent een hoge vastheid, is bewerkbaar en is goed 
met beton te verbinden, zodat ze in beton kan worden gegoten of 
in een muur kan worden ingebouwd. Bij het storten van beton 
kan de muurhuls vooraf in de bekisting worden aangebracht. Ook 

is een waterdichte inbouw met cement in een muuropening 
mogelijk. Groottes: DN 80 tot DN 800, lengtes van 200 mm tot 
1500 mm. 

Muurhulzen van asbestvrij vezelcement - gedeeld 

Vezelcementen muurhulzen zijn in de groottes DN 100 tot  
DN 800 in gedeelde uitvoering voor saneringswerk leverbaar.  
De hulzen worden eenvoudig op de werkplek met een speciale 
epoxyhars verlijmd. De hulzen worden als twee identieke schalen 
geleverd, die samen een perfecte ronding geven.  
Bij het verlijmen moeten de lijmvlakken schoon, droog en vetvrij 
zijn. De epoxyhars wordt ter plaatse gemengd en op de 
lijmvlakken aangebracht. Aansluitend worden de helften 
samengevoegd en middels een binddraad of een spanband 
gedurende het droogproces gefixeerd.  
Speciale afstandshouders zijn niet nodig.  
24 uur na verlijming kan de huls in beton worden aangebracht.  

NEN Diameter in mm 

80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 

111 137 166 190 240 308 354 400 458 569 671 769 879 

Buitendiameter in mm 
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Muurhulzen van PVC  

• Voorzien van een speciale opruwing voor een optimale 

verbinding met de muur. 

• Geschikt voor inbouw in de muur en voor storten in beton 

• Levering in standaardlengtes van 400 mm. Aanpassen van 

de lengte op de werkplek met een zaag mogelijk. 

• Ook verkrijgbaar met een mof of afdichting. 

• Deksel van PE als toebehoren leverbaar voor PVC 

Muurhulzen DN 50 mm tot 300 mm. 
 
Groottes: DN 50 tot DN 300 in 400 mm lengte (Op aanvraag tot 
3 meter lengte). 
 
 

Muurhulzen van staal 

• Muurhulzen van gelast of naadloze stalen buizen. 

• Corrosiebescherming (zwart/verzinkt/poedergecoat/

roestvrijstaal) naar wens van de klant. 

• De levering is standaard met een gelaste ankerflens. Deze 

ringvormige plaat dient als muuranker en als 
waterafdichting aan de buitenkant van de huls. 

• Alternatieve vorm van de ankerflens naar wens van de 

klant mogelijk.  



Muurhulzen 

Montagehandleiding 

 
Algemene aanwijzingen 

1. De diameter van de muurhuls zo kiezen, dat ze exact om de leiding en de bijbehorende 
Pressio- en InnerLink afdichtingen passen. 

2. Vezelcementen muurhulzen kunnen in iedere gewenste lengte (tot max. 1500 mm) 
verkregen worden. 

3. Afdichting pas na het betonstorten aanbrengen. 

Inbouw van gedeelde muurhulzen 

1. Muurhulzen met schalen eerst fixeren met bijv. een spanband. 
2. Inbouwen in vloerplaat, dak of muur. 
3. Beton in de directe omgeving van de muurhuls goed verdichten. 

In geval aanpassingen aan vezelcementen muurhulzen moeten worden gedaan, moeten de volgende 
aanwijzingen goed worden opgevolgd: 

• Bij het zagen of bewerken van de muurhuls altijd een geschikt stofmasker dragen. 

• Vezelcement altijd nat en alleen met handgereedschap of langzaam lopende apparaten met 

stofopvang zagen/bewerken. 


