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productinformatie

wijzigingen / correcties en zetfouten voorbehouden.

PRODUCTAANBOD
Stopkranen met bovendeel 

Zonder 
aftapgelegenheid

2 x capillair

Met 
aftapgelegenheid

2 x capillair

Zonder 
aftapgelegenheid 

cap. x koppeling 

capillair

Met 
aftapgelegenheid

cap. x koppeling 

capillair

Zonder 
aftapgelegenheid

2 x knel

Met 
aftapgelegenheid

2 x  knel

Met 
aftapgelegenheid

2 x binnendraad

Bovendeel voor 
stopkraan
met fiberring

Plug voor 
stopkraan

met geïntegreerde 

fiberring

Plug voor 
stopkraan

met geïntegreerde 

fiberring messing 

vernikkeld

Aftapper
met fiberring
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INLEIDING
BONFIX B.V. levert een ruim assortiment  gekeurde stopkranen in 
capillaire- en kneluitvoering 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 
hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

ALGEMEEN
De BONFIX stopkranen zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer binnen een 
waterinstallatie door middel van een plugafdichting. De kranen zijn voorzien van een bovendeel welke vervangbaar is.

TOEPASSING
De BONFIX stopkranen kunnen toegepast worden in (drink)waterinstallaties voor het afsluiten van leidingen. 
Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na 
schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS
De BONFIX stopkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing CW617N (CuZn4OPb2) en CW614NC (CuZn39Pb3) en 
voorzien van een plugafdichting. De uitvoeringen met aftapgelegenheid worden compleet geleverd met plug G¼”, 
voorgemonteerd aan één zijde. De BONFIX stopkranen voor water kunnen worden toegepast in situaties met een 
werkdruk tot 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur tot maximaal +60 ºC continu.

KWALITEITSKEURMERK
De BONFIX stopkranen zijn voorzien van het  kwaliteitskeurmerk. 

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN
Voor de montage van BONFIX stopkranen met knelaansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van de 
knelfittingen. Voor de montage van BONFIX stopkranen met capillaire aansluiting verwijzen we naar de technische 
documentatie van de soldeerfittingen.

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend 
en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, 
die geschikt zijn voor de gewenste toepassing. 

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.



 HEB JE EEN TIP 
VOOR ONS ASSORTIMENT? 

LAAT HET ONS WETEN VIA: 
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL


