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KiWa sToPKRanen in KoGeLuiTVoeRinG
Technische documentatie

inLeidinG
BONFIX B.V. levert een ruim assortiment KIWA goedgekeurde stopkranen in kogeluitvoering 
met en zonder aftapgelegenheid onder de merknaam BONFIX.

Technische sPeciFicaTies
De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. 
behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties 
aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld kunnen 
geen rechten ontleend worden.

aLGemeen
De  BONFIX stopkranen in kogeluitvoering zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer 
binnen een waterinstallatie door middel van een kogelafsluiter. De kranen hebben een volle 
doorlaat en zijn voorzien van een blauwe hendel welke blijvend soepel te bedienen is en een duidelijke 
open-dicht stand heeft. Door de volledige doorlaat is er geen stromingsverlies. 

ToePassinG
De  BONFIX stopkranen in kogeluitvoering kunnen toegepast worden in drinkwater en CV-installaties. De knel uitvoering hebben 
extra voordelen in renovatieprojecten, immers op slecht toegankelijke plaatsen is een snelle montage mogelijk. Andere 
toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming 
van BONFIX B.V.

Technische GeGeVens
De  BONFIX stopkranen in kogeluitvoering zijn vervaardigd uit eerste klas messing (CuZn4OPb2) en voorzien van een 
verchroomde kogel met teflon afdichting, welke zorg draagt voor een blijvende soepele en lichte bediening. De uitvoeringen 
met aftapgelegenheid worden compleet geleverd met plug G1/4”, voorgemonteerd aan één zijde. De  BONFIX stopkranen in 
kogeluitvoering voor water kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa (10 bar) en een 
temperatuur van ten hoogste 90ºC.

KWaLiTeiTsKeuRmeRK
De  BONFIX stopkranen in kogeluitvoering zijn voorzien van het KIWA kwaliteitskeurmerk.

insTaLLaTieVooRschRiFTen
Voor de montage van  BONFIX stopkranen in kogeluitvoering met knelaansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van 
de knelfittingen.

Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke 
toestemming van BONFIX B.V.

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

GaRanTie en aansPRaKeLiJKheid

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door spanningcorrosie valt niet 
binnen de productaansprakelijkheid.


