
Viega 
Bronzen draadfittingen



Geen messing maar brons.
Trendsettend voor meer veiligheid.

Alle voordelen op rij

onverwoestbaar materiaal voor de 
hoogste vereisten
toepasbaar in alle drinkwater- en 
gasinstallaties
geschikt voor alle drinkwater-
kwaliteiten
geen spanningscorrosie
geen ontzinkingscorrosie
bronzen draadfittingassortiment van 
3/8" tot en met 3"
speciale onderdelen op aanvraag 
mogelijk
toepasbaar in vele industrieën
met GOST-certificaat 
met DVGW-keurmerk 
conische schroefdraad R/Rp 
conform NEN/ISO 7.2
probleemloos te combineren met 
schroefdraad-armaturen volgens 
NEN EN 228
door karteling is het opruwen van 
schroefdraad voor het intapen met 
teflon overbodig

Alleen de beste materialen

Het bekende en vertrouwde Viega brons 
voldoet aan de hoogste vereisten en 
aan de strenge randvoorwaarden van 
huidige en toekomstige nationale en 
internationale regelgeving. Bronzen ver-
lengstukken en draadfittingen van Viega 
blijven ruimschoots beneden de in alle 
Europese normen genoemde geredu-
ceerde grenswaarden voor zware meta-
len, zoals nikkel en lood.

Brons – het materiaal

Wanneer het op hygiëne, veiligheid en 
belastbaarheid aankomt, is brons niet te 
overtreffen. Bronzen draadfittingen met 
nominale doorlaat 3/8" tot 3" hebben 
gunstige stromingsverhoudingen en 
maken een doelmatige dimensionering 
van buisleidingen mogelijk. Geschikt 

voor drukken tot 16 bar kunnen de zeer 
sterke verbindingen worden toegepast 
in drinkwaterinstallaties. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de Viega bronzen 
aansluitingen zowel in hardheidstesten 
als in de praktijk overtuigen – met 
onverwoestbare kwaliteit, een lange 
levensduur en een grote veelzijdigheid.
Wanneer in een installatie verschillende 
metalen worden toegepast, kunnen 
elektrochemische reacties leiden tot 
contactcorrosie. Meestal volstaat de in-
bouw van bronzen delen over de lengte 
van de leidingdoorsnede om verschil-
lende leidingmaterialen met elkaar te 
verbinden.

Expertise in gietwerk

Al meer dan honderd jaar levert Viega 
hoogwaardig gietwerk – die voorsprong 
in kennis komt tot uitdrukking in de 
hoge kwaliteit van onze producten. 
Zo wordt het complete assortiment 
bronzen onderdelen vervaardigd in onze 
eigen, uiterst moderne hi-tech produc-
tiefaciliteiten met ver doorgevoerde 
automatisering. Daarmee zijn niet alleen 
de procesbetrouwbaarheid maar ook 
een maximale efficiency en 100 % kwa-
liteit gegarandeerd.



Een betrouwbare ver-
binding dankzij een 
conische buiten- en 
cilindrische binnen-
draad (R/Rp). 
Bovenste afbeelding: 
verbinding met de 
hand vastgezet.
Onderste afbeel-
ding: verbinding 
vastgedraaid. Veilig 
met minder tape of 
hennep en minder 
kracht.

Assortiment bronzen draadfittingen

Of het nu gaat om drinkwaterinstallaties, 
de industrie of de installatiebouw – 
bronzen draadfittingen van Viega vor-
men de maatstaf. Met kwaliteit en 
efficiency.
De aansluitingen uit brons zijn GOST 
gecertificeerd, zijn voor drinkwater 
onbeperkt toepasbaar en worden gele-
verd in een groot aantal uitvoeringen 
die ruimschoots voldoen aan de heden-
daagse vereisten. Ook kunnen de 
producten worden toegepast in ver-
warmings-, perslucht-, zonne- en koel-
waterinstallaties alsook in tal van andere 
industriële installaties.

Minder hennep, minder kracht, meer 

veiligheid: de conische binnendraad

Met de conische binnendraad R/Rp 
conform NEN ISO 7.2 zijn de bronzen 
Viega verlengstukken en draadfittingen 
“theoretisch metallisch dichtend” en 
toegelaten voor toepassing in drinkwa-
ter- en gasinstallaties. Door de karteling 
op de buitendraad wordt het opruwen 
van de schroefdraad overbodig en kan 
een arbeidsgang worden bespaard.

Handvast gemonteerd

Voor het 
aandraaien met 
gereedschap

Totale draadlengte
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Viega bronzen draadfittingen.
Productoverzicht.

Viega Nederland B.V.
Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden
Tel: 035-538 04 42
Fax: 035-538 07 53
info@viega.nl
www.viega.nl
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