Geberit
drinkwaterrichtlijnen
Hygiënisch zuiver – de beste drinkwaterkwaliteit voor een gezond leven
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Lorem ipsum

01. Voorwoord
Drinkwater, zo essentieel voor leven, wordt door drinkwaterbedrijven op een wettelijk vastgelegd
kwaliteitsniveau via de waterleidingaansluiting van een gebouw aangeleverd. Architecten, adviseurs,
installateurs en eigenaren dragen gezamenlijk vanaf de aansluiting van het waterleidingnetwerk de
verantwoordelijkheid voor de drinkwaterkwaliteit. Zij dienen de kwaliteit van het drinkwater te
waarborgen door het ontwerp, de installatie en de inbedrijfstelling op een technisch correcte
manier, conform de heersende wet- en regelgeving, uit te voeren en de drinkwaterinstallatie vervolgens op een correcte wijze te gebruiken.
Geberit ziet het niet alleen als een permanente uitdaging, maar
ook als haar opdracht om door het gebruik van gecertificeerde
producten en systemen vanaf elk waterafnamepunt continu
hygiënisch zuiver drinkwater te verzorgen. Met hetzelfde doel
voor ogen levert Geberit ter ondersteuning van haar klanten
perfect hygiënische producten en componenten, gecombineerd met een breed aanbod aan cursussen op het gebied
van drinkwaterhygiëne.
We gebruiken drinkwater om ons
voedsel te wassen.

Deze drinkwaterrichtlijnen behandelen op een bondige en
toegankelijke wijze alle relevante onderwerpen en aspecten
waaraan op hygiënegebied voldaan dient te worden. Dit handige boekje bevat praktische informatie en kan tijdens het
werk worden gebruikt, ter ondersteuning en als naslagwerk.
Veel leesplezier.
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02. Uitgangspunten
02.01. Drinkwaterwinning
“Drinkwater is het meest essentiële levensmiddel en is onvervangbaar...”
DIN 2001, 2.1

De oppervlakte van onze blauwe planeet is voor tweederde
bedekt met water. Dit water is echter niet gelijkmatig over de
aarde verdeeld. De aarde heeft ongeveer 1,4 miljard km3 water
beschikbaar, waarvan 97% zoutwater is. Van de resterende
3% aan zoetwater is het overgrote deel gevangen in de ijskappen, gletsjers, de atmosfeer en de ondergrond. Slechts 0,3%
van de watervoorraad in de wereld is geschikt voor menselijke
consumptie. Dit betekent dat als de totale watervoorraad van
de wereld in een volle badkuip van 150 liter zou passen, er
minder dan een halve liter geschikt is voor drinkwater.

Totale watervoorraad

Totale drinkwatervoorraad

Drinkwater wordt gewonnen uit de volgende bronnen:
grondwater
oppervlaktewater
bronwater
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De belangrijkste toegepaste zuiveringsprocessen zijn:

Zuiveringsdoel

Zuiveringsproces

Verwijderen van zweven- Sedimentatie, filtratie,
de deeltjes/troebelheid

Membraanproces

Ontharding

Ionenwisselaar

Drinkwater moet 100% hygiënisch
zuiver zijn.

De herkomst van het water bepaalt zijn samenstelling. Dit betekent dat er verschillende waterzuiveringsprocessen nodig zijn om de kwaliteit
van het drinkwater te optimaliseren.

Omgekeerde osmose
Verwijderen van

Beluchting (strippen)

koolwaterstof

Koolfilter

Verwijderen van nitraat

Ionenwisselaar
Omgekeerde osmose
Electrodialyse

Waterbedrijven garanderen door regelmatige
analyse van het gewonnen water, dat het gezuiverde drinkwater:
kiemarm is
kleurloos is
geurloos is
fris is
van zuivere smaak is
en daarmee aan alle wettelijke voorwaarden
voldoet.

p. 06 – Hoofdstuk 02.–Versie 01–2007

Biologische denitrificatie
Ontzuren

Filtratie door marmer/

Verwijderen van overtol- dolomiet, beluchting
lig kooldioxide
Ontijzeren/mangaanver-

Beluchting (oxidatie) met

wijdering

aanvullende filtratie

Sterilisatie

UV, chloorgas, chloordioxide, ozon

Häufig angewandte
Aufbereitungsverfahren

Drinkwater uit de kraan voldoet vanwege fysieke,
chemische en microbiologische onzuiverheden
niet altijd aan de geldende hygiëne-eisen. Drinkwaterverontreiniging kan overal in de drinkwaterinstallatie optreden, door onjuist ontwerp, installatie, inbedrijfstelling of gebruik van het systeem
en/of de toepassing van niet geschikte installatiematerialen. Hygiënisch zuiver drinkwater kan
alleen worden gegarandeerd indien specifiek aan
de volgende aspecten aandacht wordt besteed:

Drinkwaterverontreiniging is meestal
niet met het blote oog zichtbaar.
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ontwerp
installatie
inbedrijfstelling
gebruik

Regelmatige laboratoriumtests van
het drinkwater zorgen ervoor dat de
vereiste kwaliteit wordt bereikt.
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Laboratoriuminstrumenten voor
de microbiologische analyse van
drinkwater.

Telbare gevormde kolonies van
een wateranalyse.

Pseudomonas aeruginosacultuur op een voedingsbodem.

Staafvormige legionellabacteriën
onder de microscoop.
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02.02. Onzuiverheden in het drinkwater
Fysische onzuiverheden
Verkleuring, troebelheid, geur en een slechte smaak van drinkwater zijn de belangrijkste fysische onzuiverheden. Drinkwater
dient helder, geur- en smaakloos te zijn, al mag het een gele
tot geelbruine verkleuring vertonen als gevolg van humusdeeltjes en verhoogde concentraties ijzer en mangaan. Een lichte
vertroebeling van het water kan plaatsvinden door zeer fijne
partikels, zoals kleideeltjes. Deze substanties brengen de
gezondheid niet in gevaar, maar kunnen een effectieve ontsmetting in de weg staan in geval van verontreiniging.
Chemische onzuiverheden
Onder chemische onzuiverheden vallen vooral zware metalen
en organische stoffen, die door het waterleidingbedrijf met
behulp van de juiste zuiveringsmethoden worden verwijderd.
Door het gebruik van ongecertificeerd installatiemateriaal kunnen ionen van zwaar metaal en/of organische stoffen vrijkomen. Op deze wijze komen dergelijke stoffen opnieuw in het
drinkwater terecht en vormen ze een aanzienlijk gevaar voor
de drinkwaterkwaliteit.
Microbiologische onzuiverheden
De gevaarlijkste en meest voorkomende vorm van drinkwaterverontreiniging op dit moment is van microbiologische aard, zoals
bacteriën, virussen en protozoa (zogenaamde eencellige organismen). Bacteriën, zoals de escherichia coli, de meeste virussen
en protozoa (giardia, cryptosporidia, enz.), kunnen uitsluitend
door fecalische verontreiniging in het drinkwater terecht komen. Echter bacteriën zoals legionella, pseudomonas of atypische mycobacteriën komen bijna overal in het water voor. Dit
noemen wij ubiquitair. (Lat: alomtegenwoordige organismen).

• Legionella
Legionella zijn staafbacteriën die in alle natuurlijke watermassa’s voorkomen, met uitzondering van zout water. De optimale groeitemperatuur van de legionellabacterie ligt tussen de
35 °C en 45 °C en kan de veteranenziekte – een
zware longontsteking – of de Ziekte van
Pontiac (qua symptomen met griep vergelijkbaar) veroorzaken. Dit kan gebeuren wanneer
zij via zogenaamde aërosolen (ofwel fijne waterdruppeltjes) de menselijke ademhalingswegen
binnendringen. Aërosolen komen voor in
douches, whirlpools, luchtbevochtigers, etc.
• Pseudomonas
Pseudomonas zijn staafbacteriën die overal kunnen voorkomen, niet alleen in water. Ze koloniseren vooral raakvlakken tussen lucht en water,
zoals douches, wateraftappunten, reukafsluiters, enz. De optimale groeitemperatuur van de
pseudomonas ligt tussen de 15 °C en 30 °C.
Infectie treedt niet op na het drinken van water,
maar door contactbesmetting of verontreiniging van steriele instrumenten. De bekendste
vertegenwoordiger van dit soort is waarschijnlijk
pseudomonas aeruginosa.
• Atypische mycobacteriën
Mycobacteriën zijn pathogenen (ziektekiemen)
die de longen kunnen infecteren.
Mycobacteriën zijn ubiquitair en groeien voornamelijk in watermassa´s met een laag zuurstofgehalte en een hoog percentage organische voedingsstoffen en zink. Hun celwand is
hydrofoob (waterafstotend) wat de biofilmvorming in leidingen vergemakkelijkt.

• Amoeben
Amoeben zijn eencellige organismen met een
grote verscheidenheid aan pseudopodia, ofwel
‘schijnvoetjes’ die dienen voor hun voortbeweging en voeding. Amoebes leven vooral
op waterplanten en op de bodem van stilstaand water. Ze kunnen legionellabacteriën
als voedsel consumeren. De legionellabacteriën worden in dit proces niet vernietigd, maar
zien kans zich verder voort te planten binnen
de amoebe (intracellulaire reproductie). De
amoebe fungeert hier dus als gastorganisme.
• Fecale pathogenen (bv. Escherichia coli)
Escherichia coli en Enterococcus zijn klassieke
indicatoren voor fecale ziektekiemen. Drinkwateranalyse naar fecale pathogenen is wettelijk vastgelegd en wordt door drinkwaterbedrijven regelmatig uitgevoerd. De groep van
fecale pathogenen kan door een verontreiniging met afvalwater en regenwater een drinkwaterinstallatie binnendringen.
• Biofilm
Een biofilm wordt gevormd door de groei van
onderling verbonden bacteriën, zoals schimmels en/of algen die een extracellulaire matrix
(slijmvlies) op een oppervlakte vormen, waarin ijzer- en calciumconcentraties zich kunnen
afzetten. Een biofilm biedt een leefgebied voor
pathogenen zoals legionella of pseudonomas
en is in hoge mate bestand tegen ontsmettingsmiddelen.
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03. Verantwoordelijkheden
De ontwerper, de installateur en de eigenaar van een drinkwaterinstallatie dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bewaking van de drinkwaterkwaliteit. Het ontwerp, de installatie,
de inbedrijfstelling en het gebruik van het systeem dienen zich conform de algemene regelgeving
betreffende technologie, de specifieke normen en praktijkrichtlijnen te voltrekken, met een optimale aandacht voor de hygiëneaspecten.
De technisch ontwerper is verantwoordelijk voor het selecteren
van materialen, de diameterbepaling, enz. van de leidingen.
De installateur staat in voor een correcte installatie, inbedrijfstelling en het informeren van de eigenaar, onder meer door
een verplichte informatievoorziening. Het ontwerp en de installatie dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerd en technisch bekwaam personeel. De eigenaar is wettelijk voor de
drinkwaterkwaliteit in zijn gebouw verantwoordelijk.
De verantwoordelijkheden zijn eenduidig vastgelegd in de betrokken
praktijkrichtlijnen.

Om risico’s met de drinkwaterhygiëne
te voorkomen, moeten de bouwpartners vanaf het startpunt van de bouw
samenwerken.
p. 10 – Hoofdstuk 03.–Versie 01–2007
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04. Ontwerprichtlijnen
Indien tijdens het technisch ontwerp van een drinkwaterinstallatie
fouten worden gemaakt, kunnen tijdens het gebruik hygiëneproblemen ontstaan.

De ontwerper draagt de verantwoordelijkheid de installateur in
staat te stellen een hygiënisch zuivere en efficiënte drinkwaterinstallatie te plaatsen. Het ontwerp dient op een dusdanige
manier te worden uitgevoerd, dat een efficiënte installatie de
waterdoorstroming garandeert. Doodlopende leidingeinden
dienen bij het ontwerp van een installatie altijd te worden vermeden. De diameter van de drinkwaterleidingen moet worden
ontworpen op basis van de daadwerkelijke behoefte. Het gehele
ontwerpproces dient te worden uitgevoerd op basis van het
principe: “zo groot en lang als noodzakelijk, zo klein en kort
als mogelijk”.

Baseer het ontwerp van grote gebouwen op basis van een beschrijving
van de functionele waterbehoefte.

Alle leidingen dienen slechts zo groot
en lang als noodzakelijk en zo klein en
kort als mogelijk te zijn.
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Een fout ontwerp veroorzaakt
leidingchaos.

Visualisatie van verontreiniging
als gevolg van een doodlopende
leiding.

Samenvatting
Een drinkwaterinstallatie dient te worden ontworpen aan de
hand van de volgende punten:
Consistente toepassing van de normen en praktijkrichtlijnen
Ontwerp van grote gebouwen op basis van het lastenboek
Vermijden van overdimensionering en stagnatie
Ontwerp van brandblusleidingen conform de normen met
adequate waterverversing
Systeemontwerp dat rekening houdt met de mogelijkheid
om leidingen te kunnen reinigen en desinfecteren na ingebruikname (toegankelijke leidingcontrolepunten)
Inplannen van gemakkelijk toegankelijke aftappunten voor
monstername bij grote projecten
Alle aspecten betreffende drinkwaterhygiëne dienen schriftelijk
te worden vastgelegd in de aanbestedingsteksten van het
plan.

Onjuist ontworpen leidingtraject.

Overbodig waterafnamepunt in
een kelder.
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Alleen goedgekeurde materialen
garanderen een zuivere drinkwaterkwaliteit.

04.01. Invloed van systeemcomponenten
Binnen een woningbouwinstallatie zijn diverse oorzaken aan te
wijzen voor chemische of bacteriële veranderingen in het drinkwater. Alle componenten van de installatie, zoals leidingen, fittingen, (inregel)ventielen, aftappunten, enz. die in contact komen
met het drinkwater kunnen de drinkwaterkwaliteit negatief beïnvloeden. Het is daarom van groot belang systeemcomponenten
te gebruiken die zijn goedgekeurd voor contact met drinkwater.
Deze moeten voorzien zijn van een keurmerk, zoals Belgaqua,
DVGW, SVGW, KIWA, CE, etc.
Alle componenten van een drinkwaterinstallatie (zoals de filters
en pompen) dienen een verplichte doorstroming te hebben. Bypassleidingen dienen te worden vermeden. In elk drinkwatersysteem dat met een centraal waterleidingsysteem is verbonden,
moet een terugslagklep worden geïnstalleerd. Deze afsluiter wordt
op een geschikte plek aan het begin van de drinkwaterinstallatie
geplaatst om te voorkomen dat het water in de aanvoerleiding
terugstroomt. Bij het selecteren van de systeemcomponenten
dient met de volgende aspecten rekening te worden gehouden:
Gebruik van gecertificeerde en goedgekeurde installatiematerialen
Alle watertappunten en toestellen die mogelijk een verontreinigingsrisico vormen, zoals een laboratoriumwerkbank of
een filmontwikkelmachine, dienen individueel en volgens de
regels te worden aangesloten, als deze niet zelf beschikken
over een interne beveiliging
Een maximale beveiliging tegen het binnendringen van nietdrinkwater wordt alleen geboden door een vrije uitstroom
In de leiding dienen veiligheidskleppen te worden geïnstalleerd, conform de geldende standaarden en richtlijnen

Gebrek aan isolatie en verroeste
leidingen.

Onjuist ontworpen en geïnstalleerde componenten kunnen tot
hygiëneproblemen leiden.

Het ontwerpen van droge brandblusleidingen wordt aanbevolen.
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04.02. Koud water
Koudwaterleidingen moeten zo ontworpen worden, dat de watertemperatuur <25 °C is (optimaal
<15 °C). Ook moeten koudwaterleidingen geïsoleerd worden. Ondanks deze isolatie warmt koud
water zeer snel op, vooral in afgesloten schachten en systemen met veel vertakkingen.

Daarom moeten er maatregelen genomen worden om een
regelmatige doorstroming van water te verzekeren. In het
bijzonder pseudomonas en legionella kunnen het systeem
verontreinigen als het koude water stagneert en opwarmt.

Hygiënisch zuiver drinkwater is ook
noodzakelijk voor de vaat.

Drinkwater uit de leiding kan worden
gedronken.
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Hou rekening met de volgende punten bij het ontwerpen van
koudwatersystemen:
Koudwatertemperatuur <25 °C (optimaal <15 °C) bij elk
aftappunt
Isolatie van koudwaterleidingen
Voldoende afstand tussen koud- en warmwaterleidingen
om warmteoverdracht te voorkomen
Vermijden van overdimensionering en dus stagnatie
Geen koudwaterleidingen door kamers met een verhoogde
kamertemperatuur (>25 °C)

04.03. Warm water
“Warmwaterkiemen”, zoals legionella, kunnen zich vestigen en vermenigvuldigen in warmwatersystemen met een bepaald temperatuurbereik. Daarom dient de temperatuur van het warme
drinkwater minstens 60 °C te zijn op elk punt in de drinkwaterboiler. De temperatuur van het
warme drinkwater moet minstens 55 °C zijn bij elk aftappunt om voldoende bescherming tegen
legionella te waarborgen.
De regel is dat ontwerper en eigenaar moeten overwegen of
warm water overal vereist is. Afzien van warm water is de
makkelijkste manier om het risico van legionella tegen te gaan.
Daarom moeten niet frequent gebruikte aftappunten, zoals
afgelegen wastafels, worden vermeden.
Drinkwatersystemen voor warm water dienen te worden ontworpen met inachtname van volgende aspecten:
Warmwatertemperatuur >55 °C op elk aftappunt
Isolatie van warmwaterleidingen
Voldoende afstand tussen koud- en warmwaterleidingen
om warmteoverdracht te voorkomen
Vermijden van overdimensionering en dus stagnatie
Zo klein mogelijke (drinkwater)boiler
Hydraulische afstelling van het systeem waarborgen
Bij voorkeur een gedecentraliseerde boiler gebruiken
Geen bypassleidingen wanneer er meerdere (drinkwater)boilers aanwezig zijn

We gebruiken dagelijks drinkwater –
en niet alleen om te drinken.

Ontwerp een warmwatercirculatiesysteem op de juiste wijze.
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05. Enkele tips voor op de werf
Onopmerkzaamheid en onachtzaamheid kunnen al snel leiden
tot serieuze tekortkomingen in de drinkwaterhygiëne. Ze kunnen echter wel vermeden worden door de volgende belangrijke installatieregels in acht te nemen.

Beschermende stoppen van Geberit
voorkomen dat vuildeeltjes leidingen
en fittingen binnendringen.

Verontreinigde leidingen door het ontbreken van beschermende stoppen.
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05.01. Installatie
Bij het installeren van een drinkwaterinstallatie is een hygiënische werkwijze met de installatiematerialen, zoals leidingen,
fittingen en apparatuur doorslaggevend. Om te voorkomen
dat vuil (stof, modder, enz.) het product binnendringt, zijn alle
producten van Geberit uitgerust met beschermende stoppen.
Deze beschermende stoppen en het verpakkingsmateriaal
mogen pas bij de installatie van het product verwijderd worden. Opslag van producten zonder beschermende stoppen,
bij de groothandel of op de werf, kan tot gevolg hebben dat
de gehele drinkwaterleiding verontreinigd raakt.
De persverbindingstechnologie voor het aansluiten van Geberit
componenten is een hygiënisch zuivere verbinding en ondertussen een gevestigde methode op de markt. Onderzoek heeft
uitgewezen dat verbindingen met kemp tot een toename in de
groei van micro-organismen kunnen leiden. Omdat deze materialen organische stoffen afgeven aan het drinkwater, vormen
ze een optimale voedingsbodem voor micro-organismen. Het
gebruik van smeerolie is bij de afdichtringen van Geberit niet
toegestaan.

Een hygiënische installatie is alleen mogelijk wanneer de volgende punten in acht worden genomen:

Algemeen
Verwerking van installatiesystemen conform instructies van
de fabrikant
Vermijd gemengde installaties met producten en systemen
van verschillende fabrikaten
Operationeel
Transport en opslag van leidingen uitsluitend met beschermende stoppen
Opslag van leidingen en fittingen op een schone, droge plaats
Vermijd interne verontreiniging van leidingen/fittingen
Verwijdering van folie en stoppen vlak voor installatie
Gebruik geen smeerolie of vloeistof op de Geberit fittingen
met voorgemonteerde afdichtringen
Bescherm geïnstalleerde systeemcomponenten tegen verontreiniging (herplaatsen zuivere stoppen)
Gebruik gecertificeerde installatiematerialen van Geberit voor een
hygiënisch zuivere installatie. Alle producten voldoen namelijk
aan de strikte regelgeving op het gebied van drinkwaterhygiëne.
Het combineren van verschillende systemen van verschillende
fabrikaten dient te worden vermeden vanwege garantieproblemen bij eventuele schade.

Leidingchaos op een bouwwerf.

Mengelmoes van materialen gebruikt
voor het verbinden van oude en nieuwe drinkwaterinstallaties.
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05.02. Druktest
De inbedrijfstelling omvat een druktest om de installatie te
testen op lekkage. Om de druktest te kunnen uitvoeren, worden op de betreffende leidingen van de installatie stoppen
geplaatst en worden de leidingen zonodig tijdelijk met elkaar
verbonden. Het ontwerp van alle Geberit fittingen verzekert dat
‘ongeperste’ verbindingen altijd als ‘ondicht’ (en dus lekkend)
herkend worden, of de test nu plaatsvindt met perslucht, inert
gas of water als testmedium.
Vaak worden verontreinigde en onhygiënische componenten
(zoals drukpompen en slangen) voor een test gebruikt, wat tot
een complete verontreiniging van de nieuwe drinkwaterinstallatie kan leiden.

Drinkwaterinstallaties mogen alleen in
gebruik worden genomen als zij de
druktest met succes hebben doorstaan.

Afhankelijk van de nationale regelgeving kan een druktest
plaatsvinden met lucht/inert gas of drinkwater. Raadpleeg
hiervoor de betreffende regelgeving van uw land.

Het vullen van een nieuwe drinkwaterinstallatie met behulp van een
tuinslang.
p. 18 – Hoofdstuk 05.–Versie 01–2007
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Test met inert gas of lucht
Een druktest kan met gas/lucht worden uitgevoerd als:
er verhoogde hygiënische vereisten van kracht zijn, zoals
bij medische faciliteiten, ziekenhuizen, klinieken en dokterspraktijken
er een lang interval (stagnatie) optreedt tussen de druktest
en de inbedrijfstelling, om zo de mogelijke groei van bacteriën uit te sluiten
de leidingen in de periode tussen de druktest en de inbedrijfstelling niet volledig gevuld kunnen
blijven, bijvoorbeeld
Drinkwaterinstallaties
mogen alleen in
gebruik worden genomen als zij de
bij vorstperioden
druktest met succes hebben doorstaan.
de corrosieweerstand van het materiaal in gevaar zou
komen door een gedeeltelijk leeggelopen leiding (mogelijke
driefasencorrosie bij metaalhoudende materialen)
er maatregelen zijn genomen om te verzekeren dat perslucht/gas olievrij is
Bij het uitvoeren van druktesten met gas/lucht moet worden
voldaan aan de relevante regelgeving ter preventie van ongevallen.
Het vullen van een nieuwe drinkwaterinstallatie met behulp van een
tuinslang.
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Test met water
Bij het gebruik van water bestaat altijd het risico dat bacteriën
de installatie binnenspoelen. Er dienen dan ook maatregelen
te worden genomen om er zeker van te zijn dat het drinkwater
kiemvrij is en afkomstig is van een hygiënische bron. Het
water moet vanaf het aftappunt tot aan de drukpomp met
behulp van hygiënische middelen (bv. schone emmer, schone
toevoerleiding) worden getransporteerd.
Veiligheid – Niet geperst = niet dicht

Waterslangen op werven, ongecertificeerde slangen, enz. die
al eerder zijn gebruikt, vormen een risicofactor vanwege
mogelijke waterstagnatie in de slang en mogen niet worden
gebruikt om het systeem te vullen. De druktestpomp is een
potentiële risicofactor wanneer deze verontreinigd is en de
slangen en tank niet gedesinfecteerd zijn. De druktestpomp
moet altijd voor en na gebruik worden schoongemaakt.
Aanbeveling: spoel de pomp na gebruik door met drinkwater
waaraan een ontsmettingsmiddel (bv. chloor) is toegevoegd.
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De druktest kan met water worden uitgevoerd indien:
maatregelen zijn genomen om te verzekeren dat de wateraansluiting is gespoeld en goedgekeurd voor aansluiting en
gebruik (neem het zekere voor het onzekere en voer een
wateranalyse uit)
bij het vullen van het leidingsysteem hygiënische componenten (leidingen, tussenstukken, druktestpomp, filter)
worden gebruikt
het systeem in de periode tussen de druktest en de inbedrijfstelling volledig gevuld blijft en gedeeltelijke vulling kan
worden vermeden
de periode tussen de druktest en de inbedrijfstelling kort is
er bij een lange periode tussen de druktest en de inbedrijfstelling regelmatig wordt gespoeld om stagnatie te voorkomen (spoelschema) of dat er een desinfecteermiddel aan
het vulwater wordt toegevoegd (natriumhypochloriet,
chloordioxide of waterstofperoxide)

Vullen van de leidingen met water uit
een onbekende bron.

Ten behoeve van de hygiëne en het voorkomen van chemische corrosie mogen gevulde leidingen na de druktest niet
worden drooggelegd.
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05.03. Inbedrijfstelling
Hygiënisch en zuiver drinkwater kan alleen
worden gegarandeerd wanneer de inbedrijfstelling juist is uitgevoerd. Tijdens de bouwfase kan het water in leidingen stagneren
waardoor bacteriën de kans krijgen zich te
vermenigvuldigen. De wateraansluiting van
het gebouw dient grondig gespoeld te worden voordat de watermeter wordt geïnstalleerd. Alvorens nieuwe drinkwaterinstallaties
met het openbare waterleidingnet te verbinden, moeten monsters uit de leiding van het
waterleidingbedrijf worden genomen (voor
gebouwen met verhoogde hygiënische vereisten) om het water te testen op legionella,
pseudomonas en kolonievormende eenheden (KVE). Drinkwaterleidingen moeten vlak
voor de inbedrijfstelling met hygiënisch drinkwater worden doorgespoeld.

Een hygiënische inbedrijfstelling is enkel mogelijk als de volgende stappen worden gevolgd:
Spoelen van de aansluiting van het gebouw
Leidingen alleen vullen met hygiënisch
drinkwater
Vlak voor de inbedrijfstelling de leidingen
spoelen met hygiënisch water of een mix
van lucht en water (koud en warm waterleidingen apart). Dit dient per leiding te gebeuren en van beneden naar boven
Stagnatieperioden tussen inbedrijfstelling
en gebruik van het systeem dienen altijd
vermeden te worden
Overdracht aan de eigenaar voor gebruik
dient plaats te vinden met een bewijs van
hygiënische oplevering, inclusief instructies
en met een verwijzing naar de onderhoudsverplichting van het systeem (onderhoudsschema)
De verantwoordelijkheid voor de gehele installatie gaat over op de eigenaar vanaf het
moment dat de drinkwaterinstallatie wordt
overgedragen.
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gebru
ik

06. Gebruik en onderhoud
De eigenaar van een gebouw dient ervoor te zorgen dat het
drinkwater bij de verschillende wateraftappunten de voorgeschreven kwaliteit behouden blijft.

De filter die achter de watermeter is geïnstalleerd, dient alleen
om groffe deeltjes zoals zandkorrels, roest, enz. te verwijderen. Bacteriën en virussen worden hier niet uitgefilterd. Filters,
ook die met terugstroommechanisme, moeten regelmatig
schoongemaakt worden om de groei van biofilm tegen te gaan.
Bacteriekoloniën groeien als de filters niet onderhouden en
schoongemaakt worden, waardoor het water dat er doorheen
stroomt constant door bacteriën wordt verontreinigd.
Als regenwater wordt gebruikt als waterbesparende maatregel,
moeten de diverse leidingen zichtbaar van elkaar onderscheiden worden om foutieve verbindingen te voorkomen.
Systemen voor het gebruik van regenwater moeten volgens
de geldende regelgeving aangelegd, geïnstalleerd en gemarkeerd worden. Opslagcontainers voor regenwater mogen
alleen aangevuld worden via een vrije uitstroom.

Het niet isoleren van leidingen vormt
een gevaar voor de drinkwaterveiligheid.

Het niet onderhouden van waterfilters
in een gebouw vormt een hygiëneprobleem.
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De eigenaar is verantwoordelijk
voor onderhoud en vervanging van
filtereenheden.

Instelbare automatische hygiënische
waterspoeling vermindert de stagnatieperioden van drinkwater.
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Regelmatige consumptie van drinkwater voorkomt stagnatie in
het systeem. Het gehele systeem dient na een langdurige afwezigheid, bv. vakantie van meer dan drie dagen, doorgespoeld
te worden. Deze spoeling dient plaats te vinden alvorens het
water voor menselijke consumptie wordt gebruikt. Alle watertappunten moeten dan ook open blijven totdat er een volledige uitwisseling van water heeft plaatsgevonden. Tuinslangen
moeten altijd geledigd en afgesloten worden als zij niet regelmatig gebruikt worden, zelfs als ze vorstvast zijn. Het water uit
de tuinslang mag niet als drinkwater beschouwd worden, omdat
het water in de slang of leiding vaak langere tijd heeft stilgestaan. Een onderhoudsschema dient te worden opgesteld
voor grote gebouwen (hotels, ziekenhuizen) en een hygiëneschema dient te worden opgesteld voor alle gebouwen.
Samenvatting
Algemeen gebruik
Het gebruik van het drinkwatersysteem dient in overeenstemming te zijn met de technische regelgeving (optimale
koudwatertemperatuur <15 °C en warmwatertemperatuur
>55 °C op elk aftappunt)
Vermijden van stagnatie door aangepast verbruik

Sluit geen drinkwaterleidingen aan op niet-drinkwaterleidingen
Sluit leidingen die niet langer gebruikt worden af
Gebruik stilstaand water niet als drinkwater
Onderbrekingen in het gebruik
Na een periode van afwezigheid van meer dan drie dagen
wordt het aanbevolen om het drinkwatersysteem door te
spoelen door alle watertappunten open te draaien tot er
een volledige wateruitwisseling heeft plaatsgevonden
Voorkom stilstand (stagnatie) gedurende de periode tussen
het doorspoelen en de inbedrijfstelling
Onderhoud
Alle apparaten moeten onderhouden/schoongemaakt worden conform de instructies van de fabrikant
Waterverwarmers en warmwateraccumulatoren moeten
regelmatig gereinigd worden en afzettingen dienen te
worden verwijderd
Douchekoppen, straalbrekers en doorstroombegrenzers
op kranen moeten schoon en vrij van afzettingen gehouden
worden
Stel voor grote gebouwen een onderhoudsschema/hygiëneschema op en leg de gegevens over het leidingsysteem
schriftelijk vast

Contactloze wastafelkranen vormen
de optimale oplossing voor openbare
gebouwen en ziekenhuizen.

Herstel eventueel ontbrekende
leidingisolatie en vernieuw oude
leidingen.
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07. Ontsmetting
Het ontsmetten van een drinkwaterinstallatie is alleen noodzakelijk in buitengewone omstandigheden (verontreiniging). Los alle operationele en technische gebreken op voor de desinfectieprocedure. Bij microbiologische verontreiniging in een Geberit systeem: chemisch of thermisch ontsmetten. Geberit ondersteunt u graag bij verontreiniging. Wij kunnen assisteren door het leveren
van technische informatie over de materiaalsamenstelling en door het uitvoeren van evaluaties
ter plaatse. Geberit Mapress en Mepla zijn geschikt voor chemische ontsmetting maar ook voor
thermische ontsmetting op 70 °C.
Verontreiniging van
drinkwaterinstallatie

Inspectie ter plekke

Technische operationele analyse

Nee

OK ?

1. Technische operationele maatregelen

Onderhoud, elimineren van stagnatie,
testen van temperatuur, hydraulica

2. Technische bouwmaatregelen

Doodlopende leidingen, overdimensionering, isolatie

Ja
Technische bouwanalyse

Nee

OK ?
Ja

3. Technische procesmaatregelen

Nee

OK ?
Ja

Werkzaamheden hervatten met controle-inspectie
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Spoelen, chemische en/of thermische
ontsmetting

Overzicht van te gebruiken ontsmettingsmiddelen, met de toe te passen concentratie
voor Geberit Mepla en Geberit Mapress
Benaming

Te verkrijgen als

Opslag

Veiligheid1)

Toe te passen
concentratie2)
Duur van desinfectie in de leiding

Waterstofperoxide

Oplossing in water in

H2O2

verschillende concen- licht, koel, vermijd

Niet blootstellen aan

Beschermende uit-

150 mg/l H2O2

rusting vereist bij

min. 12 u –
max. 24 u

traties

verontreiniging

oplossingen > 5 %

Natriumhypochloriet

Oplossing in water

Niet blootstellen aan

Alkalisch, corroderend, 50 mg/l chloor

NaOCI

met max. 150 g/l

licht, koel, afgesloten

giftig, beschermende

chloor

en in een verzamelkuip uitrusting vereist

Calciumhypochloriet

Korrels of tabletten

Koel, droog en afge-

Alkalisch, corroderend, 50 mg/l chloor

Ca(OCI)2

met ong. 70 %

sloten

giftig, beschermende

min. 12 u –

uitrusting vereist

max. 24 u

Ca(OCI)2

min. 12 u –
max. 24 u

Chloordioxide

Twee componenten

Oxidatiemiddel,

6 mg/l CIO2

CIO2

(natriumchloriet, natri- licht, koel en afgeslo-

chloordioxidegas niet

min. 12 u –

umperoxidesulfaat)

inademen, bescher-

max. 24 u

Niet blootstellen aan
ten

mende uitrusting vereist
1) Volg de betreffende instructies in de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant

2) Voorgestelde waarde

Voor een optimale ontsmetting en een betrouwbare preventie van materiële schade, moeten de gespecificeerde
concentraties en/of temperaturen en tijden aangehouden worden gedurende de hele ontsmettingsperiode!
Direct na de ontsmetting moeten de leidingen intensief worden gespoeld met hygiënisch zuiver drinkwater om
het ontsmettingsmiddel en de geneutraliseerde bacteriën te verwijderen.
Let op de betreffende nationale regelgeving op het gebied van ontsmetting.
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08. Geberit als partner
Behalve een omvangrijk en praktijkgericht
assortiment producten voor de drinkwatervoorziening biedt Geberit u uitgebreide
begeleiding en deskundige service op dit
gebied. Een goede samenwerking en een
gedegen vaktechnische ondersteuning aan
onze klanten staan bij ons voorop.
Ondersteuning van de installateur
Geberit heeft een extern serviceteam voor
de buitendienst dat zich specifiek bezighoudt
met de ondersteuning van installateurs.
Zowel op werven als in gebouwen staan
deze medewerkers klanten met raad en
daad bij. Zelfs in gecompliceerde situaties,
die tijdens het bouwproces praktisch onoplosbaar lijken, worden met Geberit systemen
opvallend vaak uitstekende resultaten
geboekt. De systeemtechniek van Geberit is
dan ook een complete oplossing voor vraagstukken, waarmee installateurs zich tijdens
het bouwproces geconfronteerd zien. Het
werk wordt er aanzienlijk door vereenvoudigd en het risico voor de installateurs tot
een minimum beperkt.
De Geberit systeemtechniek voldoet steeds
aan de laatste normen en is ontwikkled volgens alle geldende eisen op het gebied van
brandveiligheid en geluidsisolatie. Allemaal
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zaken die uitvoerders de nodige zekerheid
bieden.
Ondersteuning voor de architect
Geberit biedt concrete ondersteuning met
een eigen, goed gekwalificeerd team van
buitendienstmedewerkers dat zich specifiek
op de begeleiding van architecten richt en
nauw samenwerkt met bouwingenieurs.
Eigenlijk biedt de systeemtechniek van
Geberit in de ontwerpfase al de nodige
ondersteuning, omdat het voor de architect
eenvoudiger wordt de werkzaamheden en de
benodigdheden te beschrijven. Complete
systemen voor schacht en voorbouw, drinkwater, afvoer, ventilatie en elektriciteit bieden
een efficiënte oplossing bij het coördineren
van de bouwfasen in sanitaire ruimten, waar
soms wel zes verschillende installatiewerkzaamheden samenvallen. Door de diverse
fasen in één keer bij de sanitaire installatiewerkzaamheden samen te brengen, kunnen
deze volgens een strakke planning verlopen.
Hierdoor kan de coördinatie op de werf tot
een minimum worden beperkt en de uitvoering geheel volgens de normen worden verwezenlijkt. De zekerheid rondom planning en
uitvoering wordt bereikt door systemen die
zich niet alleen in de woningbouw hebben

bewezen, maar ook bij de bouw van speciale projecten, zoals
kantoorgebouwen, ziekenhuizen en hotels.
Ondersteuning voor de sanitaire groothandel
In commercieel en leveringstechnisch opzicht ondersteunt een
extern serviceteam voor de groothandel directe Geberit klanten, ofwel de groothandel voor sanitaire producten. In overleg
worden ideeën voor trainingen op elkaar afgestemd en in
praktijk gebracht.
Geberit kwaliteit
Geberit staat voor kwaliteit. Alle gebruikte materialen die met
drinkwater in contact komen, voldoen aan de geldende normen en regelgeving binnen de drinkwatersector. Iedere dag
opnieuw werkt Geberit aan de verbetering van zijn producten
en voldoet daardoor aan de almaar hogere eisen die aan
hygiëne worden gesteld. Omdat Geberit ernaar streeft een
perfect product te leveren, zijn onze interne kwaliteitseisen
strenger dan de wettelijke voorschriften.
Geberit trainingscentrum
In ons nieuwe Geberit trainingscentrum in Langenfeld
(Duitsland) schenken wij grote aandacht aan de hygiëne van
het drinkwater en bieden wij passende trainingen aan op het
gebied van hygiëne en sanitaire installaties. Het doel van deze
trainingen is de deelnemers bewust te leren omgaan met het
onderwerp ‘drinkwaterhygiëne’.
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09. Bijlage
Niveau Type

EU

D

Benaming

98/83/EC

Drinkwaterrichtlijn

EN 806
deel 1 en 2

Specificaties voor installaties in gebouwen waar water voor menselijke
consumptie doorheen stroomt

DIN EN 12502 1-5

Bescherming van metaalhoudende materialen tegen corrosie

NBN EN 1717

Bescherming tegen de verontreiniging van drinkwaterinstallaties en algemene voorschriften voor apparaten t.b.v. het voorkomen van verontreiniging
door terugstroming

DIN 1988

Praktijkrichtlijnen voor drinkwaterinstallaties

DIN 2000

Centrale drinkwatervoorraad – Richtlijnen aangaande de voorschriften voor
drinkwater, ontwerp, bouw, exploitatie en onderhoud van fabrieken –
Technische voorschriften van de DVGW

DIN 2001

Particuliere en individuele drinkwatervoorraad; heersende principes aangaande de voorgeschreven kwaliteitseisen voor drinkwater; ontwerp, bouw
en exploitatie van de aanvoersystemen; DVGW; praktijkrichtlijnen

DIN 50930-6

Metaalcorrosie – Corrosie van metaalhoudende materialen door waterbelasting in leidingen, tanks en apparaten – Deel 6: Invloed van de samenstelling
van drinkwater

TrinkwV 2001

Drinkwaterverordening

VDI 6023

Hygiënische aspecten van de planning, ontwerp en installatie, exploitatie en
onderhoud van drinkwaterleidingsystemen

DVGW W270

Vermenigvuldiging van micro-organismen op materialen die gebruikt worden
voor drinkwatertoepassingen – Testen en evalueren

DVGW W291

Schoonmaken en desinfecteren van waterdistributiesystemen

DVGW W404

Waterverbindingsleidingen

DVGW W405

Voorziening van bluswater uit de algemene drinkwatervoorraad

DVGW W551

Verwarmen van drinkwater en leidingsystemen voor drinkwater; technische
maatregelen om de groei van legionella te voorkomen; ontwerp, installatie,
exploitatie en renovatie van drinkwaterinstallaties

DVGW W553

Afmetingen van circulatiesystemen binnen centrale drinkwaterverwarmingssystemen

ZVSHKpraktijkrichtlijn

Lektest in drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water

ZVSHKpraktijkrichtlijn

Spoelen, desinfecteren en opleveren van drinkwaterinstallaties

Datum: Maart 2007. Toevoegingen voorbehouden.
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