
Pressio ringafdichtingen 

Pressio ringafdichtingen bieden een perfecte waterdichte afdichting bij muurdoorvoeringen van 
leidingen en kabels. 
 
Pressio ringafdichting 
Pressio ringafdichting zijn het beste op het gebied van afdichtingen bij muurdoorvoeringen van 
leidingen en leveren een waterdichte afdichting met roestvrijstalen drukring en een extra soepele 
elastomeer. 
 
Pressio Individueel 
Pressio Individueel afdichtingen worden speciaal gemaakt naar de wensen van de klant. Speciale 
uitvoeringen voor de meest ongebruikelijke leidingvormen en/of excentrische doorvoeren kunnen 
volledig naar wens door ons worden geleverd. 

Toepassing 

In principe bestaat een Pressio ringafdichting uit een 40mm dik rubber. Met behulp van twee RVS 

drukringen en een aantal RVS bouten/moeren kan de ruimte tussen de doorvoer ring en de door te 

voeren leiding waterdicht afgedicht worden. 

 

• Tot 5 bar druk* 

• KTW/W270 Drinkwater 

* Vanaf 3 bar moet de dichting tegen uitdrukken worden gezekerd. 

Voordelen 

• Snelle montage 

• Kan per stuk op klantenspecificatie worden geleverd 

• Toepasbaar bij de meest uiteenlopende bouwactiviteiten en aanleg van installaties 

• Drukplaten zijn van roestvrijstaal. 



Pressio ringafdichtingen 

Afmetingen 
De gewenste groottes en afmetingen staan in de maattabel of neem hiervoor contact met KZ op. 

Montagehandleiding 
1. Doorvoer, leidingen en kabels reinigen. 
2. Controleer de afmetingen van de doorvoeren en de afmetingen van de kabels en/of leidingen 

met de afmetingen van de Pressio ringafdichting. 
3. Pressio ringafdichting in de doorvoering plaatsen en de leidingen en/of kabels door de Pressio 

ringafdichting voeren. 
Plaats de Pressio ringafdichting op de gewenste plaats in de doorvoering, zo dat de moeren 
naar u toe wijzen, zodat het mogelijk is deze na te trekken. 

4. Moeren met een momentsleutel volgens onderstaande tabel kruislinks aantrekken. 
 (max. 3 omwentelingen per keer) 

  Maximale aandraaimomenten in Nm 

Bout Standaard leiding Dunwandige kunststof leiding 

M6 5 Nm 5 Nm 

10 Nm voor Pressio Standaard 8 Nm voor Pressio Standaard 

20 Nm voor Pressio Individueel 15 Nm voor Pressio Individueel 

M10 30 Nm 22 Nm 

M12 36 Nm 26 Nm 

M8 

Aanwijzingen 

• Bij een doorvoering in een betonnen muur kan het beton van een laag expoxyhars worden 

voorzien om de ringafdichting te beschermen, eventuele oneffenheden af te vlakken en 
poreuze muren. 

• Om in een reeds bestaande situatie alsnog een doorvoering af te dichten, kan een gedeelde 

Pressio ringafdichting worden gebruikt. 

• Leidingen moeten op de juiste wijze gecentreerd en ondersteund worden. 



Technische gegevens 

Pressio ringafdichtingen 

 
Pressio  

ringafdichting 
Standaard EPDM 

Pressio  
ringafdichting 

Standaard  
KTW/W270 

Pressio  
ringafdichting 

 KMR 
Stadsverwarming 

Pressio  
ringafdichting 

Speciaal 
(maatwerk) 

Muurdoorvoering 
min/max 

50-400mm 50-400mm 125-400mm 40-3000mm 

Drukringen RVS 304 
RVS 304 

RVS 316 mogelijk 
RVS 304 

RVS 304 
RVS 316 en Epoxy-
coating op aanvraag 

Rubber Materiaal EPDM EPDM EPDM 

EPDM 
EPDM met KTW/W 

270* 
NBR (Nitril) 
FPM (Viton) 

Temperatuurbereik -30°C tot +120°C -30°C tot +120°C -30°C tot +120°C 

EPDM  
-30°C tot +120°C 

NBR  
-30°C tot +70°C 

Viton  
-30°C tot +200°C 

Druk 
3.0 bar 

Met zekering tot 5 
bar 

3.0 bar 
Met zekering tot 5 

bar 

3.0 bar 
Met zekering tot 5 

bar 
1.5 bar** 

Rubber dikte 40mm 40mm 2 x 40mm 
<800 - 40mm 
>800 - 80mm 

Shore A 45 ± 5° 50 ± 5° 45 ± 5° 

EPDM, EPDM met 
KTW/W 270 en  
NBR 50 ± 5° 
Viton 55 ± 5° 

UV resistentie Goed Goed Goed 
EPDM en Viton goed 

NBR slecht 

Waarden voor druk bij 23°C . Bij hogere temperaturen moet een zekering, doormiddel van een  
Zekerplaatje, worden gemonteerd. 
*EPDM rubber is getest en gekeurd volgens KTW en W270. 
**Bij Pressio ringafdichting met een ringbreedte van 100 mm en groter dient altijd een zekering te 
worden gemonteerd. 



Pressio Universele ringafdichtingen 

De Pressio Universele ringafdichting is toepasbaar als blinde afdichting en als afdichting met een 
doorvoer voor een enkele leiding of kabel. Vanwege het zachte rubber is de Pressio Universele 
ringafdichting zeer geschikt voor het doorvoeren van kunststofleidingen. De afdichting is middels 
rubberen lamellen trapsgewijs opgebouwd en daardoor voor leidingen of kabels met uiteenlopende 
buitendiameters toepasbaar. 

Voordelen 

• 3 maten afdichtingen voor 80% van de meest gangbare muurdoorvoeringen 

• Compact, vraagt weinig opslagruimte 

• Snelle montage 

• Lamellentechniek voor een grote toepasbaarheid 

Montage-aanwijzingen 
1. Eerst de te verwijderen lamellen tellen voor de betreffende leiding. 
2. Om de lamellen te verwijderen deze met de hand of met een schroevendraaier naar buiten 

drukken. 
3. De naar buiten gedrukte lamellen afsnijden en verwijderen. 



Pressio Universele ringafdichtingen 

Andere Pressio Universele ringafdichting, bijvoorbeeld met een grotere flens,  
zijn op aanvraag leverbaar. 

Technische 
gegevens 

Varia 1.5 DN100  
Gedeeld 

Varia 1.5 DN100 Varia DN150 Varia DN200 

Drukringen RVS 304 RVS 304 RVS 304 RVS 304 

Dichtheid bij blinde 
uitvoering 

1,5 bar 1,5 bar 
Tegen niet 

drukkend water 
Tegen niet drukkend 

water 

Dichtheid met  
leidingdoorvoering 

1,5 bar 1,5 bar 1,0 bar 1,0 bar 

Rubber dikte 40mm 40mm 40mm 40mm 

Rubber Materiaal EPDM EPDM EPDM EPDM  

Temperatuurbereik -30°C tot +100°C -30°C tot +120°C -30°C tot +120°C -30°C tot +120°C 

Shore A 45° ± 5° 45° ± 5° 45° ± 5° 45° ± 5° 

Diameter door te  
voeren leiding 

20, 25, 32, 40, 50, 
63 mm 

18-65mm (dikte  
per lamel 5mm) 

Ring 1: 60,3-63mm 
Ring 2: 75-76,1mm 
Ring 3: 88,9-90mm 

Ring 4: 110mm 

Ring 1: 110mm 
Ring 2: 125mm 

Ring 3: 139,7-140mm 
Ring 4: 160mm 

Muurdoorvoering 100mm 100mm 150mm 200mm 

Waarden voor druk bij 23°C . Bij hogere temperaturen moet een zekering worden gemonteerd. 

Technische gegevens 



Pressio ringafdichtingen voor 4 kabels 

De Pressio ringafdichting wordt gebruikt om leidingen en kabels met een buitendiameter tot 40 mm 

door te voeren.  

Tot op zekere hoogt bent u vrij om de hoeveelheid en diameter van de leidingen te bepalen. 

Leidingdoorvoeren kunnen in korte tijd in de afdichting worden gesneden.  

Meervoudige of enkelvoudige doorvoeren zijn naar wens mogelijk. De afdichting van hoogwaardig 

EPDM rubber met roestvrijstalen drukplaten (RVS 304) is bestand tegen drukkend water. Het rubber 

van Shore A 45° ± 5° is bijzonder zacht en elastisch. 

Het systeem is deelbaar en hierdoor te installeren op reeds bestaande kabels en leidingen.  

De vertanding van de drukplaten zorgt ervoor dat de drukplaten niet wijken als de platen op 

spanning komen.  

De Pressio ringafdichting is leverbaar voor muurdoorvoeringen van 50, 80, 100, 125 en 150 mm. 

Ongebruikte openingen worden opgevuld door middel van blindstoppen waardoor er achteraf nog 

meer leidingen/kabels doorgevoerd kunnen worden.  

De afdichting is drukwaterdicht tot 1,5 bar.  

Montagehandleiding 
1. Doorvoer, leidingen en kabels reinigen. 
2. Controleer de afmetingen van de 

doorvoeren en de afmetingen van de 
kabels en/of leidingen met de 
afmetingen van de ringafdichting. 

3. Ringafdichting in de muurdoorvoer 
plaatsen en de leidingen en/of kabels 
door de ringafdichting voeren. 
Plaats de ringafdichting op de gewenste 
plaats in de doorvoer, dusdanig dat de 
moeren naar u toe wijzen, zodat het 
mogelijk is deze na te trekken. 

4. Moeren met een momentsleutel met 
max. 5 Nm (M6) kruislinks aantrekken. 

 (max. 3 omwentelingen per keer) 

Aanwijzingen 

• Bij een doorvoering in een 

betonnen muur kan het beton van 
een laag expoxyhars worden 
voorzien om de ringafdichting te 
beschermen en eventuele 
oneffenheden af te vlakken. 

• Leidingen moeten op de juiste 

wijze gecentreerd en ondersteund 
worden. 

Diameter  
doorvoering (mm) 

Diameter druk-
plaat (mm) 

Diameter kabels/  
leidingen (mm) 

50 22 2-20 

70  43 
2-32 
en 40 

80  43 
2-32 
en 40 

100  58 
2-32 

en 40, 50 

125  82 
2-32 

en 40, 50 

150  112 
2-32 

en 40, 50 



Pressio Extensiering 

De Pressio extensiering is een eenvoudige, zekere en voor alles voordelige aanvulling op de 
standaard Pressio ringafdichting voor niet gangbare, afwijkende muurdoorvoeringen. 
De buitendiameter van de standaard Pressio ringafdichting wordt met de extensiering behoorlijk 
verbreed. Daardoor hoeft niet altijd een speciale afdichting te worden toegepast bij afwijkende 
muurdoorvoeringen. 
Het is daardoor mogelijk ook voor afwijkende doorvoeringen een voordelig product op voorraad te 
houden. De Pressio extensie ring is, net als de Pressio afdichtingen, gemaakt van hoogwaardig 
EPDM in een zachte compound van Shore A 43° ± 5°. 
De geïntegreerde rand van de Extensie ring past precies in de groef van de Pressio ringafdichting. 
De Extensie ring heeft dezelfde groef als de Pressio ringafdichting. Daardoor blijft het principe van 
de dubbele afdichting gehandhaafd.  
Afdichtingen met de extensiering zijn drukwaterdicht tot 1,5 bar. 

Montage 
De extensiering is eenvoudig te monteren. De ring wordt eenvoudig over een bijpassende Pressio 
ringafdichting geschoven, waarbij messing en groef in elkaar moeten grijpen. Daarna wordt de 
afdichting op dezelfde wijze gemonteerd als een Pressio ringafdichting. 
 
N.B. Vanwege het messing– en groefprincipe is de extensiering uitsluitend te gebruiken met een 
originele Pressio ringafdichting. 

Met de Pressio extensie ring heeft u altijd voor afwijkende muurdoorvoeringen, muurhulzen of 
buisdiameters de juiste afdichting op voorraad. 
Op verzoek kunnen wij de juiste extensiering voor u maken. 

Voor Pressio  
ringafdichting 

Verbreding tot Aanduiding 

80 mm 85 mm Pressio Extensie 80 tot 85 mm 

80 mm 90 mm Pressio Extensie 80 tot 90 mm 

80 mm 93 mm Pressio Extensie 80 tot 93 mm 

100 mm 103,6 mm Pressio Extensie 100 tot 103,6 mm 

100 mm 110 mm Pressio Extensie 100 tot 110 mm 

100 mm 118-120 mm Pressio Extensie 100 tot 118-120 mm 




