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 ALGEMENE INFORMATIE & TOEPASSINGSGEBIED 
➢ Productbeschrijving 

De Porta overstromingsbescherming bestaat uit twee vaste geleidingsprofielen en een verwijderbaar 

waterschot.  

 

Bij dreiging van wateroverlast schuift u het  waterschot in de opening tussen de geleidingsprofielen om een 

waterdichte afsluiting te vormen.  

 

De Porta is ontworpen voor deuren en kleinere openingen van maximum 3m breed en 1m hoog.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Afmetingen 

De toegestane breedte-hoogteverhouding van de waterkering wordt bepaald door: 

➢ de toegestane doorbuiging & optredende buigspanning van het waterschot 

➢ het type muur (baksteen of beton), de kwaliteit van de muur en het chemisch anker 

➢ de bevestigingsmethode (B) die bepaalt hoe de krachten worden overgedragen op de muren 

➢ de configuratie en de sterkte van het zijprofiel 

 

 

  

Figuur 1 Bovenaanzicht waterkering 
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 COMPONENTEN 
➢ Waterschot 

Dit verwijderbaar waterschot vormt het hart van de Porta. 

Tijdens een overstroming sluit het waterschot de doorgang af. 

 

Afhankelijk van de afmetingen van het schot, kan de kern uit 2 

types bestaan: (Zie onderstaande Tabel) 

• PVC & Foam Kern (Witte Cellen) 

• Alu & Foam Kern (Paarse Cellen) 

 

Rondom het waterschot is  een EPDM dichting in U-vorm 

aangebracht. Onderaan zit er nog een extra EDPM-dichting, voor 

een optimale afdichting op ruwere ondergronden 

• Type:   EPDM Closed Cell + EPDM Open Cell 

• Afmetingen :  Profilering + 40x20mm 

 

 

 

Alle vermelde massa’s zijn indicatief en kunnen 

afhankelijk van het type licht variëren. 

 

 (*) Het kan aangeraden zijn om het schot met 2 

personen te hanteren en plaatsen. 

 

 

  

Massa's [kg] 

Breedte / 
Hoogte 

300 500 700 1000 

500 2,5 3,5 4,5 6,5 

600 3,0 4,0 5,0 7,5 

700 3,5 4,5 5,5 8,5 

800 4,0 5,0 6,0 9,5 

900 4,5 5,5 7,5 10,5 

1000 5,0 6,0 8,5 11,5 

1100 5,5 6,5 9,5 12,5 

1200 6,0 7,0 10,5 13,5 

1300 6,5 7,5 11,5 14,5 

1400 7,0 8,0 12,5   

1500 7,5 9,5 13,5   

1600 8,0 10,0     

1700 8,5 10,5     

1800 9,0 11,5     

1900 9,5 12,0     

2000 10,0 12,5     

2100 10,5 13,0     

2200 11,0 13,5     

2300 11,5 14,0     

2400 12,0 15,0     

2500 12,5 15,5     

2600 13,0 16,0     

2700 13,5 17,5 (*)     

2800 14,0 18 (*)     

2900 14,5 19 (*)     

3000 15,0 19,5 (*)     

Figuur 2 Waterschot 
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➢ Profielen 

Het waterschot wordt geklemd in twee zijprofielen, die aan iedere kant van de opening gemonteerd zijn.  

 

o C1 – Snap Fit 

Modellen 1--5 

Werkingsprincipe 

Het waterschot dient eerst onderaan in de profielen te schuiven waarna de samendrukking 

bovenaan gerealiseerd wordt met de opspanhendel. 

 

Bij de  modellen 1,2 en 3  zijn de opspanhendels direct in het L profiel geschroefd.  

Bij de  modellen 4 en 5 is er een beugel voorzien, voor betere ondersteuning (ook 

verkrijgbaar als optie voor de overige modellen) 

 

Technische Specificaties 

Materiaal profielen Alu ENAW 6060 

 

Plaatsing & Opspanning 

Om het schot te plaatsen: 

1. Draai de opspanvoet volledig in de hendel & besproei de L-profielen en/of rubbers op het schot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plaats het waterschot en draai de beugels langs beide zijden naar boven zodat het waterschot onder het 

aandraaipunt van de beugel komt.   

3. Duw beide beugels naar beneden zodat het waterschot in het profiel vastklikt.  

4. Draai de schroef bovenaan de beugel verder aan voor extra opspanning.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 C1 Model 1-5 

Figuur 5 Uitgedraaide opspanvoet Figuur 4 Ingedraaide opspanvoet 

Figuur 6 Beugel los Figuur 7 Beugel aandrukken 
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Model 6 

Werkingsprincipe 

Het waterschot dient eerst onderaan in de profielen te schuiven waarna het waterschot 

bovenaan onder de opspanningsblok geduwd wordt. Met een schuif tegen het loskomen. 

 

Het is mogelijk om nog extra aan te drukken  met een inbussleutel. Dit is normaal enkel 

nodig wanneer de rubbers verouderen en permanent ingedrukt blijven. 

 

Profiel hoogte / Schotbalk 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsing & Opspanning 

Om het schot te plaatsen: 

1. Draai het  spanblok volledig in. (Inbus 3) 

2. Inspecteer de doorgang en de rubbers en maak deze proper. 

3. Plaats het waterschot tussen de L-profielen, zodat de uitstekende pen 

op het waterschot achter de lip grijpt. 

4. Duw bovenaan het waterschot tot de rubber het L profiel raakt. 

5. Klem de schuif achter het aandrukkingsblok met de uitstekende bout.  

 

 

  

Hoogte bescherming 
[mm] 

Hoogte zijprofiel 
[mm] 

300 375 

500 575 

700 775 

1000 1075 

Figuur 8 C1 Model 6 

Figuur 9 Regeling inbus 

Figuur 13 Pen & Lip Figuur 11 Tegenzetten Figuur 12 Vastduwen Figuur 10 Blokkeringsschuif 
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➢ Bevestigingsmethoden 

o B1 – Tussen De Dagkanten 

Toepassingsgebied 

De zijprofielen worden op de dagkanten van de opening gemonteerd. Hierdoor wordt de doorgang 100 mm 

smaller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Het type anker wordt berekend afhankelijk van de samenstelling van de muur en de afmetingen van het 

waterschot. Aggeres werkt telkens een aanbeveling op maat uit.  

 

Compatibele ankers 

Oppervlak Anker Materiaal Pasta 

Massieve baksteen HIT-IC M8x50/80 Staal HIT-HY-170/270 

Holle Baksteen HIT-IC M8x50/80 & HIT-SC 16x55/85 Staal HIT-HY-170/270 

Beton HIS-N M8x90 Staal HIT-HY-170/270/HVU2 

Beton HIS-RN M8x90 Roestvrij staal HIT-HY-170/270/HVU2 

 

 

 

o B2 – Ingewerkt in de muur 

Deze bevestigingsmethode wordt projectspecifiek uitgewerkt.  

Figuur 14 Voorbeeld B1-C1 
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o B3 – Voor de muur 

Toepassingsgebied 

De zijprofielen worden voor de opening geplaatst en gemonteerd op een montage profiel. 

 

Verlengingen op maat kunnen worden gebruikt om obstakels te integreren. Afhankelijk van de vereiste extra 

lengte/diepte, worden de afmetingen van het L-profiel aangepast. Dit beïnvloedt de breedte-

hoogteverhouding. 

 

Compatibele ankers 

Oppervlak Anker Materiaal Pasta 

Massieve baksteen HIT-V-R M8x80 Roestvrij staal HIT-HY-170/270 

Holle baksteen HIT-V-R M8x80 & HIT-SC 16x85 Roestvrij staal HIT-HY-170/270 

Beton HIT-V-R M8x80 Roestvrij staal HIT-HY-170/270/200A/HVU2 

 

 

  

Figuur 15 Voorbeeld B3-C1 
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➢ Opties 

o Afwerking 

Standaard worden alle componenten onbehandeld geleverd. 

Optioneel kunnen we de profielen  poedercoaten in een gewenste RAL kleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 16 Poedercoating voorbeeld 
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 INSTALLATIE  VEREISTEN & INSTRUCTIES 
➢ Ankers 

Installeert u de waterkering zelf? Gebruik dan zeker het juiste chemische anker.  

De ankers & pasta worden gekozen naargelang het materiaal waaruit de muur is samengesteld: 

- massieve baksteen 

- holle baksteen 

- beton 

 

Controleer altijd de verankering, vooral  bij grotere waterkeringen. Verifieer dat de muren de krachten die 

optreden op de barrière en worden overgebracht op de muren voldoende sterk zijn. 

 

Extra instructies over het chemische anker kunt u opvragen bij Aggeres. Ook assisteren wij u graag bij de 

berekening en de controles op deze verankering. Voor verdere structurele controles raden wij u aan een 

architect te raadplegen.  

 

➢ Installatievereisten 

o Muren   

➢ Loodrecht en parallel, met een tolerantie van ongeveer een centimeter.  

Als de afwijking groter is, past de barrière mogelijk niet of zijn de 

schotbalken moeilijk in te passen.  

➢ Muurvoegen van maximum 5mm diep, in goede staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ondergrond 

➢ Glad en effen 

Groeven, barsten en oneffenheden belemmeren de waterdichtheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installeer, bij een minder kwalitatieve ondergrond, een volledige dichtingslijn voor een optimaal resultaat. 

Dat kan door een betonnen balk te gieten of  RVS-profielen te plaatsen. 

  

Figuur 18 Goed gevoegde muur Figuur 17 Slecht gevoegde muur 

Figuur 20 Gesloten egale ondergrond Figuur 19 Ondergrond met leklijnen 
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➢ B1 Installatie 

1. Controleer de afmetingen. Plaats op iedere muur een zijprofiel met het waterschot ertussen. Er moet 

aan iedere kant ca. 5 mm speling zijn tussen waterschot en profiel.  

2. Controleer dat het opspanmechanisme  voor de verticale opspanning bovenaan zit en dat het profiel 

waterpas staat.  

3. Markeer de gaten van het profiel op de muur en boor de gaten zoals aangegeven.  

4. Maak muur en boorgaten schoon.  

5. Breng het  chemische anker aan en laat uitharden volgens de fabriekshandleiding. 

6. Laat, afhankelijk van de temperatuur en de gebruikte pasta, 5 tot 40 minuten drogen.  

  

 
7. Maak het profiel waterdicht met siliconen. Breng de siliconen aan op de achterkant, in een 

doorlopende lijn. Volg het patroon zoals op onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Plaats het profiel op de muur en schroef de bouten vast. 

9. Doe een laatste test voor het afkitten. Schuif het waterschot in de zijgeleidingen. Bevochtig de 

dichtingen met leidingwater als u voelt dat er een grote wrijving optreedt bij het plaatsen.  

10. Verwijder het waterschot. Maak muren en vloer rondom de profielen schoon. 

11. Breng ook silicone aan op de vloerverbindingen voor een optimale waterdichtheid. 

12. Werk af en laat  24 tot 48 uur drogen. 

  

Figuur 21 Markeren van boorlocatie   Figuur 22 Gaten boren voor ankers Figuur 23 Kuisen van ondergrond 

Figuur 24 Afkitten van het profiel Figuur 25 Monteren & Vastschroeven 
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Tijdens het drogen:  

o Plaats het waterschot niet in de geleidingsprofielen. De silicone zou kunnen scheuren of loskomen, met lekken 

tot gevolg.  

o Sproei of giet geen water op de overstromingsbescherming, bijvoorbeeld om de dichtingen te testen.  

  

Figuur 26 Afkitten rondom profiel Figuur 27 Afstrijken van silicone 
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 OPSLAG & ONDERHOUD 
➢ Identificatie & Wisselstukken 

Elke waterkering heeft een uniek nummer, dat u terugvindt op een plaatje op de bovenste schotbalk of in 

het toegestuurde klantendossier. Vermeld dit nummer indien u wisselstukken op maat wil bestellen. 

 

 
Figuur 28 Materiaal Nummer Barriere 

 

➢ Dichtingen & Stockage 

Bewaar de EPDM dichtingen uit direct zonlicht wanneer de barriere 

niet in gebruikt is. 

 

Het waterschot kan opgehangen worden aan haken gemonteerd op 

de muur. Zo kunnen de rubber dichtingen drogen en ontspannen 

zodat deze langer flexibel blijven. 

 

Na ieder gebruik de rubbers reinigen met water zonder toevoegingen. 

  

Figuur 29 Stockage Waterschot 


