
 
 
Roth septische putten zijn ook makkelijk te installeren op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn en waar alles met 
mankracht moet worden uitgevoerd.  
Voor een goede werking en stabiliteit is het belangrijk de plannings- en montagerichtlijnen te volgen. 
 
Planningsrichtlijnen 
 

 Roth septische putten mogen niet onder op- of doorritten geplaatst worden. Te zware verkeerslasten moeten 
verminderd worden en verdeeld worden over andere vlakken. De aangegeven inbouwdiepte niet 
overschrijden. 

 Roth septische putten niet inbouwen als het grondwater te hoog komt. Ingeval de grondwaterstand te hoog is 
dan door drainage in afwatering voorzien.  

 Indien septische putten naast mekaar ingegraven worden dan is een minimum afstand van 600 mm te 
voorzien tussen elke put. 

 Wordt de septische put als regenwatertank gebruikt dan wordt aanbevolen het regenwater te filteren. Voor 
het oppompen een aangepaste pompgroep voorzien.  

 De in de grond ingebouwde regenwaterfilter kan alleen gebruikt worden indien de leiding van het regenwater 
niet meer als ± 5 m van de tank verwijderd is. De filter zo dicht mogelijk bij de ingang van de put plaatsen.  

 Ingeval van gebruik voor afvalwater volstaat een ventilatierooster (bv. via dak verluchting of afzonderlijke 
leidingen) 

 
Montagerichtlijnen 
 

 De installatie dient uitgevoerd te worden door gespecialiseerde personen of firma’s. Schenk voldoende 
aandacht voor ongevallenpreventie. 

 De grootte van de uitgraving wordt bepaald door de grootte van de septische tank. De uitgravingen moeten 
overeenkomen met DIN 4124. 

 Onder de tank brengt men best een laag kiezel (of betonnen sokkel) aan. Dit voor extra stabiliteit en om de 
gewenste hoogte te bekomen. 

 De tank dient met het juiste materiaal in de uitgegraven put geplaatst te worden. Achteraf dient men de 
wanden van de tank te controleren of ze bij het plaatsen niet beschadigd zijn. 

 Vul de tank met water en vul gelijktijdig de kuil rond de tank. Hierbij moet men ongeveer 200 mm rond de 
tank een laag kiezel aanbrengen om de tank te steunen. Voorzichtigheid is aangeraden en vul de kuil niet 
sneller dan het waterpeil in de tank. Bij de installatie van meerdere tanks, dienen de ruimtes tussen de tanks 
ook goed gevuld te worden met kiezel. 

 Wordt de tank in een grasveld geplaatst dan mag er een grondlaag van maximaal 250 mm op aangebracht 
worden. Wordt de tank geplaatst in een bereden zone, dan is een versterkte grondlaag (bv. gewapend beton) 
vereist. Deze lasten mogen niet op de tank rusten. 

 
Veiligheids- en gebruiksinstructies 
 

 Het is altijd belangrijk dat het mangat goed 
wordt afgesloten voor kinderen. Het binnenste 
deksel zorgt voor extra bescherming en kan 
niet worden verwijderd! 

 Wanneer met in de tank werken uitvoert (bv. 
plaatsen van een pomp) worden, dan dient 
men de geldende veiligheidsvoorschriften na te 
leven (voldoende verluchting, veiligheidslijn, 
ademhalingsapparaat,…). Algemeen wordt 
aangenomen dat er zich in de tank schadelijke 
gassen kunnen ophopen. 

 Controleer regelmatig het peil van de 
afvalwatertanks en ledig de tanks op tijd. 

 


