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Het blauwe vlammetje onder de pan, de cv die na een 

koude nacht het gebouw weer verwarmt… gas is een 

energie bron die volop wordt toegepast, in woning- én in 

utiliteitsbouw. Dat gas licht ontvlambaar is doet niets af 

aan de populariteit. Het zorgt er wel voor dat iedereen 

die met gas werkt extra scherp let op de veiligheid en 

betrouw baarheid van het leidingsysteem. 

Betrouwbare
energiebron

2 Tigris Leidingsystemen voor gas

Transport
  van gas

Wilt u daarbij bij het invoeren in gebouwen de gasleidingen 

beschermen volgens de NEN 2768, dan kiest u voor de door

voerbochten van Wavin. 

Wilt u meer weten over Wavins complete assortiment 

voor gas? Kijk dan op http://nl.wavin.com/web/

oplossingen/gas.htm

De juiste keuze

Voor het transport van gas binnen gebouwen met een  

maximum druk van 200 mbar levert Wavin een betrouwbaar 

permanent leidingsysteem. Met de flexibele Wavin Tigris 

gasleiding en Wavin Tigris gasfittingen werkt u snel én 100% 

veilig. Zo biedt de aluminium tussenlaag in de meerlagenbuis 

in combinatie met de metalen fittingen extra bescherming 

tegen doorsmelten bij een beginnende brand. 
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Defined Leak Function

De messing persfitting M1 is voorzien van een DLFfunctie 

(Defined Leak Function), herkenbaar aan de zeskant tule. Dit 

is een extra veiligheid waarmee eventueel nietpersen van de 

fitting onmiddellijk wordt opgemerkt. De fittingen zijn vóór het 

persen lek, zodat een nietgeperste fitting bij het uitvoeren van 

de afperstest direct wordt gevonden.

Standaard gereedschap

Om te werken met Wavin Tigris Gas M1 hoeft u geen 

apart persgereedschap aan te schaffen. U kunt hiervoor ons  

standaard Wavin Tigris persgereedschap gebruiken. 

GASTEC keurmerk

De kwaliteit en veiligheid van al onze producten voor gas

toepassingen is gewaarborgd met het GASTEC 198QA 

keurmerk. Dit betekent dat niet alleen de kwaliteit en veiligheid 

van onze producten gegarandeerd zijn, maar ook het hele  

productieproces. Naast deze constante supervisie testen 

wij onze producten ook zelf uitvoerig in ons eigen test 

   labo ratorium. 

Gas óf water

De Tigris Gasfitting M1 is voorzien van een gele HNBR Oring. 

De fitting is met deze ring alleen geschikt voor gastoepassin

gen. Voor watertoepassingen kunt u de Tigris K1/M1 fittingen 

gebruiken. Deze zijn uitgerust met een zwarte EPDM Oring, 

de fitting is herkenbaar aan een blauwe kleur. Deze fittingen 

zijn op hun beurt niet geschikt voor gastoepassingen. Het is 

dus erg belangrijk om per toepassing het juiste product te 

kiezen.

Flexibele gele leidingen

Het leidingsysteem Wavin Tigris Gas bestaat standaard uit een 

flexibele meerlagenbuis (PEX/Al). Het grote voordeel, voor de 

range tot en met 25 mm, is dat de bochten eenvoudig met 

de hand zijn te maken. Bovendien zijn minder verbindingen 

nodig. Zo werkt u niet alleen veilig, maar ook snel. Extra veilig 

is de kleurcode die Wavin aan het gassysteem toekent. Alle 

gasleidingen en fittingen zijn makkelijk te herkennen aan de 

gele kleur. 

Speciale fittingen

De Wavin Tigris gasfittingen zijn gemaakt van vertind messing 

met een huls van RVS. De RVS huls is met een gele kunststof 

ring bevestigd op de messing body. De fittingen zijn voorzien 

van gele HNBR Oringen die bestand zijn tegen gas. U bent 

dus verzekerd van een betrouwbare, lekvrije verbinding.

Alle aansluitingen

Of het installatieproject nou nieuwbouw of renovatie betreft, 

u hoeft zich geen zorgen te maken over de aansluiting op 

kranen, ventielen en andere appendages. Wavin biedt namelijk 

een uitgebreid assortiment overgangsfittingen waarmee vrijwel 

elke aansluiting in een handomdraai is gemaakt. De diameter

range is zeer volledig en bevat fittingen van 16 tot en met  

32 mm. Ook voor het maken van koperovergangen vindt u bij 

Wavin de juiste fittingen. 
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© 2017 Wavin Nederland B.V.
De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring.  
Wij aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen  
hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend toegestaan met bronvermelding.

Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.nl.
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