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Gvic PN 25 

GVK groefbuizen voor droge blusleidingen  

Glasdraadgewikkelde GVK buizen voorzien van groef-uiteinden ! 

InnoInfra B.V.  heeft in samenwerking met Domitran een verbetert type GVK buis 

ontwikkeld met groef-uiteinden welke de verbindingstechniek middels Victaulic Style 

009 flushseal groefkoppelingen ondersteunt. 

Testen conform de NEN1594 hebben uitgewezen dat de glasdraadgewikkelde GVK 

buizen voorzien van een speciale vuurbestendige hars voldoen aan de gestelde 

norm : functiebehoud van tenminste 60 minuten bij brand. 

De testen zijn uitgevoerd conform IMO resolution A.753(18) & ISO 14692-2 Annex E. 

bij een temperatuur > 1000 graden Celsius. Hierna is de geteste buis opnieuw 

afgeperst met een druk > 20 Bar voor de duur van 15 minuten zonder enige lekkage. 

GVK DBL buizen zijn vooralsnog leverbaar in de diameters D 80 t/m DN200 in 

lengtes van 6 meter (dezelfde lengtes als gegalvaniseerde groefbuizen). 

 

 

 

Voordelen glasdraadgewikkelde Gvic PN 25 DBL-buizen met groefuiteinden : 

- Geen in- & uitwendige corrosie mogelijk 

- Hoge chemische resistentie 

- Slecht thermisch geleidend (watertemperatuur stijgt minimaal bij brand) 

- Lagere uitzettingscoëfficient dan staal / RVS. 

- Lager soortelijk gewicht dan staal (arbotechnisch voordeel)  

- Verbindingstechniek blijft conventioneel Victaulic systeem 

- Niet elektrisch geleidend (geen aanraakspanningen of zwerfstromen) 

- Hoge drukbestendigheid. 

- 60 minuten functiebehoud conform NEN 1594 is gewaarborgd middels IMO 

resolution A.753(18) norm Level 3 gedurende 1 uur i.p.v. 30 minuten. Dit wordt 

o.a. gerealiseerd door de speciale layout + een speciale fireresistant coating. 

- Zowel de Gvic DBL-buizen alsook de benodigde gereedschappen zijn 

ontwikkeld en worden geproduceerd binnen de EU. 

- GVK blusleidingen zijn o.a. reeds toegepast op Prorail projecten te 

Amsterdam en Eindhoven. 
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Gvic groefmachine voor GVK blusleidingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om op projectlocaties zgn. passtukken te kunnen maken van de Gvic droge 

blusleidingen is het noodzakelijk om ter plekke op een relatief eenvoudige manier 

ingekorte buizen te kunnen voorzien van een nieuwe groef. 

Gezamenlijk is hiervoor een speciaal stuk gereedschap ontwikkeld welke op 

projectlocaties inzetbaar is. Buizen kunnen met een zeer grote nauwkeurigheid op 

lengte worden gefabriceerd. 

 

De eventueel benodigde appendages  die ingezet worden zoals T-stukken, knieën en 

flensovergangen bestaan uit het reguliere Victaulic pakket waardoor de 

montagevoorschriften maar zeer minimaal afwijken : het enige wat er verandert is dat 

de buizen lichter zijn en vrijwel geen uitzetting en krimp vertonen. Dit heeft een 

positieve invloed op o.a. de benodigde ophangconstructie en vermindert het aantal 

eventuele gewenste compensatoren. 
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