
Waterdichte deur

Waterdichte deuren zijn geschikt voor een waterdruk tot 7 mWK. Voor hoge-
re waterdrukken zijn aangepaste constructies leverbaar.

Toepassingen
Nederland heeft een ingenieus systeem als het gaat om de drinkwatervoorziening. In 
bufferkelders worden grote voorraden schoon drinkwater opgeslagen. Toegang realiseren 
we door een waterdichte deur die bestand is tegen de enorme waterdruk. Maar ook bij 
buffering van vloeistoffen of mogelijk overstromingsgevaar, kunnen de deuren de vereiste 
veiligheid bieden.

Maatvoering en drukbelasting
Waterdichte deuren zijn in uiteenlopende uitvoeringen leverbaar. Tot een dagmaat van 1000 
x 2000 mm zijn de deuren geschikt voor een waterdruk van 7 mWK. Bij grotere dagmaten 
en/of hogere waterdukken zijn aangepaste constructies leverbaar.

Samenstelling
Merford waterdichte deuren type WD zijn samengesteld uit een profielstalen kozijn met 
ankers en scharnierbaar deurblad. De deurbladen bestaan uit twee gezette en aaneenge-
laste stalen platen met tussenliggende verstijvingsribben. Het deurblad is voorzien van een 
ingelijmde brede neoprene rubber afdichting. De vergrendeling van de deur gebeurt naar 
keuze d.m.v. 8 zelfstandige bedienbare schroefknevels of centraal bediende knevel. De 
deuren worden vervaardigd uit RVS of staal.

Toebehoren
Vorm, afmeting en hang- en sluitwerk liggen vast.

Uitvoeringen
Merford waterdichte deuren zijn enkelvleugelig beschikbaar. De deur kan zowel links als 
rechtsdraaiend worden  uitgevoerd. Meer mogelijkheden op aanvraag.

Montage
De waterdichte deuren worden compleet met kozijn aangeleverd. De frames 
dienen te worden opgenomen in de bekisting om een waterdichte constructie te realiseren. 
Merford adviseert u graag over de werkwijze.

Maatwerk
Merford biedt een breed spectrum aan maatwerkoplossingen qua vorm, afmeting, beslag 
en sluitwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Eigenschappen
• Diverse bedieningsmogelijkheden
• Waterdruk van 4 tot 7 mWK
• RVS of staal

Waterdichte deuren en luiken 
geschikt bij hoge waterdruk
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Kwaliteit
Merford produceert volgens de kwaliteits-
eisen van de VMRG. Iedere productspecifie-
ke eigenschap is aangetoond door middel 
van een geldig certificaat.

Garantie
5 jaar garantie op constructie.
5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend).
1 jaar garantie op hang- en sluitwerk.

Disclaimer
De aanbevelingen en gegevens zoals ver-
meld in dit productblad zijn zo volledig en 
correct mogelijk weergegeven, maar bieden 
geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van 
onze specialisten.
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