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1 TOEPASSINGSGEBIED 
Deze specificatie bepaalt de eisen voor wat betreft de constructie, het functioneren en de 
beproevingsmethoden die dienen gesteld aan metalen slangen bestand tegen hoge temperatuur 
(RHT) met aansluiting met een nominale diameter van DN 20 tot en met DN 50, gebruikt voor 
installaties opgesteld in gebouwen en gevoed met een brandbaar gas waarvan de nominale druk 
PN 0,2 is. 

De hiervoor vernoemde brandbare gassen zijn de gassen van de eerste, tweede of derde familie 
gedefiniëerd in de norm NBN EN 437. 

Onder metalen flexibel verstaan wij flexibele buizen volgens de norm ISO 10380 § 5.4 type 1 en 2. 

Vervormbare buizen, volgens de norm ISO 10380 § 5.4 type 3 worden in dit document niet 
behandeld. 

De metalen slangen zijn ontworpen om gebruikt te worden bij het aansluiten van 
verbruikstoestellen en als verbinding tussen twee strakke leidingen.  De installatievoorwaarden 
voor deze slangen zijn opgenomen in de verschillende normen voor gasinstallaties. 

Metalen slangen die gebruikt worden om mobiele toestellen (bv industrieel kookfornuis op wielen) 
aan te sluiten of die toegepast worden in een agressief of corrosief milieu worden niet in deze 
specificatie behandeld.  Voor deze toepassingen is een specifieke uitrusting van de flexibel 
noodzakelijk. 
 
2 NORMATIEVE VERWIJZINGEN 
De hierna vermelde normen bevatten bepalingen die, door de ernaar gemaakte verwijzing, geldig 
zijn voor de onderhavig specificatie.  Voor de gedateerde normen zijn recentere wijzingen of 
versies niet van toepassing.  Voor de niet gedateerde normen geldt de meest recente versie. 
 
NBN D 51-003 – Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld doorleidingen 

NBN EN 437 – Proefgassen – Proefdrukken – Toestelcategoriën 

NBN EN 1775 – Gasvoorziening in gebouwen – Maximale werkdruk ≤ 5 bar – Functionele 
aanbevelingen 

DIN 3384 - Schlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Prüfung, Kennzeichnung 

EN/ISO 10 380 – Pipework – Corrugated metal hoses and hose assemblies 

NBN EN ISO 7-1 – Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads – Part 1 : 
Dimensions, tolerances and designation. 

NBN EN ISO 7-2 – Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads – Part 2 :  
Verification by means of limit ganges. 

NBN EN ISO 228-1 - Niet-afdichtende pijpschroefdraad - Deel 1: Afmetingen, toleranties en 
aanduiding 

NBN EN ISO 228-2 - Niet-afdichtende pijpschroefdraad - Deel 2: Verificatie met kalibers 

NBN EN 15 069 – Gasaansluitkranen voor metalen aansluitleidingen voor huishoudelijke 
gastoestellen. 

AFG-CCH 2005-01 – Prises gaz de sécurité – Dispositifs de raccordement de sécurité pour les 
appareils à usage domestique alimentés par tuyaux flexibles métalliques onduleux utilisant les 
combustibles gazeux distribués par réseaux. 

AFG-CCH 2005-02 – Dispositifs indémontables tuyau flexible métallique onduleux / jonction 
tournante intégrée 
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3 DEFINITIES 
Voor deze specificatie gelden de hierna volgende definities. 
 
3.1 Buigstraal 
de straal van de bij het plooien van een metalen slang ontstane kromming 
 
NOOT Om beschadiging bij het plooien te vermijden dient een minimale buigstraal gerespecteerd.  De straal wordt 

gemeten tot aan de as van de metalen slang. 
 
3.2 Dichting 
onderdeel dat de dichtheid tussen twee naast elkaar liggende elementen verzekert 
 
3.3  Druk 
de relatieve druk ten opzichte van de atmosferische druk, gemeten loodrecht op de 
stromingsrichting van het gas 
 
3.4 Geïntegreerde draaiende verbinding 
Geheel samengesteld uit een eindstuk, vrij draaiend rond de as van de metalen flexibel. 
De geïntegreerde draaienede verbinding bevindt zich aan de zijde van het gastoestel. 
 
3.5 Los koppelstuk 
mechanisch koppelstuk dat een gasdichte koppeling toelaat van de flexibele leiding met de vaste 
leidingen, bestaande uit een opzetstuk dat vast op de metalen slang bevestigd is en een losse 
wartelmoer 
 
3.6 Metalen flexibele leiding 
gasdichte leiding vervaardigd uit een gelaste metalen buis of band met golvingen, helicoïdaal of 
ringvormig ten opzichte van de as van de leiding, verwezenlijkt door vervorming van het metaal 
 
3.7 Metalen slang 
een metalen flexibele leidng voorzien van koppelstukken die toelaat twee strakke leidingen met 
elkaar te verbinden 
 
NOOT Deze slang bestaat uit een metalen flexibele leiding, koppelstukken en, indien vereist, dichtingen en een 

uitwendige bescherming. 
 
3.8 Nominale lengte 
de lengte van de slang gemeten langsheen zijn as, de koppelstukken op de uiteinden inbegrepen 
met achteruitgeschoven wartelmoeren. 
 
NOOT De uitrukking “lengte DD” is een équivalent. 
 
3.9 Referentiedebiet 
volumetrisch luchtdebiet bij standaard referentievoorwaarden, bij een gegeven drukverschil 
 
3.10 Standaard referentievoorwaarden 
de referentievoorwaarden waarop alle metingen worden teruggebracht (15°C; 1,01325 bar 
absoluut, droge lucht) 
 
3.11 Uitwendige bescherming 
elke uitwendige laag die de slang beschermt tegen de omgeving en andere uitwendige invloeden 
 
3.12 Vast koppelstuk 
mechanisch koppelstuk dat een gasdichte koppeling toelaat van de flexibele leiding met de vaste 
leidingen en waarvan het schroefdraadgedeelte vast op de metalen slang bevestigd is 
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4 CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN 
 
4.1 Nominale diameter 
De nominale diameter van de metalen slang bevindt zich in de reeks DN 20 – DN 25 – DN 32 – 
DN 40 – DN 50. 
 
4.2 Materialen 

4.2.1 Alle materialen die in contact komen met gas moeten kunnen weerstaan aan dit gas en aan 
zijn condensaten. 

4.2.2 De samenstellende delen mogen geen schilfers of vreemde bestanddelen bevatten en 
geen putcorrosie vertonen. Er mag geen afzetting op de delen zijn. 

4.2.3 De materialen voldoen aan de volgende eisen: 

4.2.3.1 Flexibele leiding 

Austenitisch roestvast staal, type AISI 316 L, of elk ander materiaal dat minstens dezelfde 
mechanische eigenschappen en corrosieweerstand heeft. 

4.2.3.2 Koppelstukken 

Roestvast staal, staal, messing of smeedbaar gietijzer. 

4.2.3.3 Verbindingswijze 

De materiaalkeuze moet aangepast zijn aan de verbindingswijze. 

4.3 Lengte van de metalen slangen 

De nominale lengte van de metalen slang bevindt zich in de reeks 0,5 m – 0,75 m – 1,0 m – 
1,25 m - 1,5 m – 2,0 m.  De tolerantie is + 3 –1%. 
 
4.4 Koppelstukken 

4.4.1 De koppelstukken zijn verbonden met de metalen flexibele leiding derwijze dat het geheel 
bestand is tegen de mechanische, thermische en chemische invloeden waaraan het normaal wordt 
blootgesteld. 

4.4.2 De verbinding tussen de metalen flexibel en de koppelstukken moet gebeuren door een 
lasverbinding onder inerte atmosfeer.  Het losmaken van de koppelstukken kan enkel gebeuren 
door het op een onherstelbare wijze beschadigen of vervormen van de metalen flexibel en het 
koppelstuk.  De verbinding moet gasdicht zijn en de proeven doorstaan die in hoofdstuk 5 
opgenomen zijn. 

4.4.3 De geïntegreerde draaiende verbinding 

Indien de flexibel een geïntegreerde draaiende verbinding bevat dan dient deze te voldoen aan het 
lastenboek AFG-CCH 2005-02.   Naast de eisen die in voorgenoemd document worden gestelt 
dient de metalen flexibel in zijn geheel met de geïntegreerde draaiende verbinding te voldoen aan 
deze specificatie en in het bijzonder aan § 5.5 “Referentiedebiet” en aan § 5.11 “Weerstand tegen 
hoge temperatuur (RHT)”. 

 
4.4.4 De metalen slang eindigt hetzij: 

- op een vast koppelstuk met schroefdraad NBN EN ISO 7-1 ; 

- op een metalen drieledig koppelstuk (union-koppeling) met conische sluiting, waarvan de 
dichtheid hoofdzakelijk verwezenlijkt wordt door een contact van metaal op metaal gevormd 
door conische of sfero-conische oppervlakken.  De wartelmoer moet achteruitschuifbaar 
zijn tot achter het niveau van de dichtingsvlakken zodat men deze kan inspecteren. 

- op een snelkoppeling die voldoet aan NBN EN 15069 of AFG-CCH 2005-01. 

Naast de eisen gespecifieerd in bovenstaande document voldoet het geheel metalen slang  
met geïntegreerde snelkoppeling + de bijkomende contactdoos voor snelkoppeling aan alle 
eisen van deze specificatie en in het bijzonder aan § 5.5. "Referentiedebiet" en § 5.11 
“Weerstand tegen hoge temperatuur – RHT". 
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4.4.5 Om een goede dichting van de koppeling te bekomen moet het verbinden van de 
onderdelen kunnen uitgevoerd worden met standaard-gereedschap en het aanschroefkoppel mag 
noch de flexibele leiding noch de koppelstukken beschadigen. 
 
Elk deel van het losse en het vaste koppelstuk, de aanpassingsstukken en elk deel van het 
drieledig koppelstuk (union-koppeling) moeten voorzien zijn van minstens 2 sleutelvlakken. 
 
 
4.5 Schroefdraad 
 
4.5.0 Schroefdraad van gastoestellen in België 
In België zijn de gastoestellen uitgerust met een mannelijke schroefdraad NBN EN ISO 7-1. 
 
4.5.1 Schroefdraad op de stopkranen in België 
In België zijn de stopkranen over het algemeen uitgerust met een vrouwelijke schroefdraad 
NBN EN ISO 7-1. 
 
4.5.2 Metalen slangen DN20-DN25-DN32-DN40-DN50 
De metalen slang eindigt aan beide uiteinden met een buiten of binnenschroefdraad volgens NBN 
EN ISO 7-1.  De buitenschroefdraad is conisch en de binnenschroefdraad cylindrisch.  De binnen- 
en buitenschroefdraad zijn steeds van het type met grote nuttige schroefdraad- en inschuifdiepte 
(zie tabel 1). 

Tabel 1 – Kenmerken van de te gebruiken schroefdraad  
DN Type  

Schroefdraad 
Nuttige 

Schroefdraadlengte 
Buitendraad 

(mm) 

Nuttige 
Schroefdraadlengte 

Binnendraad 
(mm) 

Inschuifdiepte 
Binnenschroefdraad 

(mm) 

20 3/4" 16,3 16,3 17,3 
25 1" 19,1 19,1 20,1 
32 1 ¼" 21,4 21,4 22,4 
40 1 ½ " 21,4 21,4 22,4 
50 2" 25,7 25,7 26,7 

 
4.5.3 Het is verboden aanpassingsstukken te gebruiken om de gewenste maat van de koppeling 
te bekomen. 
 
 
4.6 Uitwendige bescherming 
Indien er een uitwendige bescherming van de slang aanwezig is, moet deze:  
- weerstaan aan de veroudering te wijten aan warmte en UV-straling; 
- dicht zijn derwijze dat er geen producten tussen de metalen flexibel en de beschermlaag 

kunnen dringen; 
- soepel zijn; 
- in een materiaal zijn uitgevoerd dat niet elektrisch geleidend is. 
 
 
4.7 Elektrische continuïteit 
De metalen slangen moeten een elektrische continuïteit hebben. 
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5 BEPROEVINGEN 
 
5.0 Algemeen 
Tenzij anders vermeld worden alle proeven uitgevoerd bij een temperatuur van 23° C ± 5° C. 
 
Bij de montage voor onderstaande proeven worden de aanspankoppels weergegeven in tabel 2 
toegepast. 
 

Tabel 2 : Aanspankoppels 
 

DN Aanspankoppels (Nm) 
20 90 
25 130 
32 170 
40 200 
50 250 

 
Indien gelijk welk monster niet voldoet aan één der testen vermeld in tabel 3 dan beschouwt men 
alle monsters als niet beantwoordend aan de proeven van deze norm. 
 
Voor elk van de aangeboden monsters wordt een initiële dichtheidsproef uitgevoerd conform met 
de proef § 5.3 – vermelding (1) in tabel 3. 
 
5.1. Certificaten 
Bij het voorleggen van metalen flexibles levert de fabrikant volgende certificaten : 

- materiaal specificatie en certificaat van de verschillende onderdelen van de metalen slang ; 

- de lasprocedure en norm die toegepast wordt ; 

- indien de slang een snelkoppeling bevat, levert de fabrikant een certificaat dat de snelkoppeling 
voldoet aan de norm NBN EN 15069 of aan het lastenboek AFG – CCH 2005-01. 

- indien de slang een geïntegreerde draaiende verbinding bevat, levert de fabrikant een certificaat 
waaruit blijkt dat deze voldoiet aan het lastenboek AFG – CCH 2005-02. 
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5.2 Monsterneming en verdeling der proeven 
 
De fabrikant dient voor elk van de te beproeven diameters het aantal monsters te leveren in de 
lengten zoals vermeld in tabel 3. 
 
Tabel 3 - Verdeling en opeenvolging van de proeven voor flexibels met aansluiting DN 20 – 25 – 32 – 40 - 50 
 

  Nummer van het monster en 
lengte in meter 

nr.  
1 

nr.  
2 

nr.  
3 

nr.  
4 

nr.  
5 

 
Proef 

Proef 
nr. 

 
2 m 

 
1 m 

 
1 m 

 
1 m 

 
1 m 

Dichtheid § 5.3 (1) (8) (1) (4) (1) (3) (1) 
Mechanische structurele 
weerstand  

§ 5.4  (2)   

Referentiedebiet §5.5 (5)    
Elektrische continuïteit § 5.6 (3)    
Duurzaamheid van de markering § 5.7 (4)    
Verouderingsproef § 5.8  (3)   
Weerstand tegen corrosie § 5.9     
Weerstand tegen 
waterstofchloride 

§ 5.9.1     

Weerstand tegen huishoudelijke 
detergent 

§ 5.9.2     

Vlamweerstand § 5.10 (6)    
Weerstand tegen hoge 
temperatuur (RHT) 

§ 5.11    (2) 

Vermoeiingsproef voor flexibels 
met aansluiting DN 20 tot DN 50 

§ 5.12   (2)  

Weerstand tegen pletting § 5.13 (7)    
Tolerantie van de schroefdraad 
volgens NBN EN ISO 7-1 

§ 5.14 (2)    

R
E

S
E

R
V

E
 

 
( ) : het cijfer tussen de haakjes geeft de opeenvolging van de proeven per monster aan 
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5.3 Dichtheid 

De bedoeling van deze proef is dat de metalen slang geen enkele lek vertoont bij een druk van 300 mbar. 

Indien een synthetische beschermlaag aanwezig is, wordt deze voorafgaand aan de proef verwijderd of 
ingezaagd. 

De ingangskoppeling van de metalen slang wordt aangesloten op een persluchtbron en onderworpen 
aan een druk van 300 mbar, na eerst de uitgangskoppeling te hebben afgedicht. 

De dichtheidscontrole wordt uitgevoerd met behulp van een volumetrisch meetsysteem met een 
gevoeligheid van ten minste 0,001 dm³/h (l/h) en een nauwkeurigheid van 0,005 dm³/h en dit gedurende 
minstens 5 minuten. 
 
5.4 Mechanische structurele weerstand 

De bedoeling van deze proef is dat de metalen slang een structurele weerstand biedt aan de normaal te 
voorziene mechanische invloeden.  Deze weerstand wordt beschouwd als zijnde equivalent met het 
weerstaan aan een inwendige druk volgens tabel 5. 

De initiële lengte van de metalen slang met lengte 1 m wordt gemeten op een plat oppervlak en het resultaat 
wordt genoteerd.  Eén van de uiteinden van de slang kan vrij bewegen.  De binnenzijde van de slang wordt 
geleidelijk onder een druk aangegeven in tabel 4 gebracht.  Deze druk wordt aangehouden gedurende 
minstens 5 minuten. 

Tabel 4 – Mechanische structurele weerstand 
 

DN Proefdruk (Bar) 
20 3,5 
25 3 
32 2,5 
40 2,1 
50 1,4 

Na deze proef voldoet de slang aan de dichtheidseisen van § 5.3 . 

Na het wegnemen van de inwendige druk mag de blijvende verlenging van de slang niet groter zijn 
dan 3 % van de initiële lengte.  Er wordt geen enkele visueel vaststelbare beschadiging van de 
flexibele leiding of van de andere delen van de metalen slang toegelaten. 
 
5.5 Referentiedebiet 
De bedoeling van deze proef is dat de metalen slang met nominale diameter DN het luchtdebiet doorlaat 
vermeld in de hierna volgende tabel 5 en dit zonder een drukval van 0,5 mbar te overschrijden.   Deze 
proef wordt afzonderlijk uitgevoerd op slangen met de grootste voorgstelde lengte. 
 
Nota: Indien een slang van een bepaalde lengte voldoet aan bovengestelde eis, dan voldoen alle slangen met lengte 

kleiner of gelijk aan deze lengte aan deze eis. 
Voorbeeld : indien een slang DN 20 van 1,25 m voldoet bij een luchtdebiet van 2,3 m3/h aan een drukverlies ≤ 
0,5 mbar, dan voldoen de lengtes 0,5 m – 0,75 m – 1 m en 1,25 m aan deze eis. 

 
Tabel 5 – Referentiedebiet voor een drukval van 0,5 mbar 

DN Luchtdebiet 
m³n/h 

20 2,3 
25 4,3 
32 9 
40 14 
50 27 

 
De proef wordt uitgevoerd met lucht, zoals aangegeven in figuur 1, op de slang met de grootste 
lengte van de gecommercialiseerde reeks voor de overeenstemmende diameter. 
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Indien de slang een snelkoppeling en/of een geïntegreerde draaiende verbinding bevat, dan moet 
de slang met zijn geïntegreerde snelkoppeling + de bijhorende contactdoos en/of zijn 
geïntegreerde draaiende verbinding aan de proef "referentiedebiet" voldoen. 
 
Het debiet wordt gemeten met een overdruk van 20 mbar aan de ingang van de slang en met een 
drukval van 0,5 mbar.  De drukval wordt gemeten met de opstelling beschreven in figuur 1, het 
debiet door de flexibel is die aangegeven in tabel 5.  De meetinstrumenten hebben een 
nauwkeurigheid ≤ 1 %. 
 
De metalen slang wordt aan de beide uiteinden aangesloten op een rechte stijve buis met een 
diameter dmin die aangepast is aan de nominale diameter D van de slang en van de koppelingen – 
minimale inwendige diameter dmin in functie van D (zie tabel 6).   
 
Deze buizen hebben een lengte van minstens 10 x (dmin).  Een drukmeetpunt is voorzien op 5 x 
dmin stroomopwaarts en een ander op 5 x dmin stroomafwaarts van het monster.  Een 
verschildrukmanometer met schaalverdeling van minstens 0,05 mbar, verbindt de beide 
manometers. 

 
Tabel 6 – dmin in functie van D 

 
DN Diameter dmin 

(mm) 
20 22 
25 28 
32 35 
40 41 
50 52 

 
De koppeling van de proefbank aan de slang mag geen bijkomend drukverlies veroorzaken. 
 
Het luchtdebiet wordt geregeld met een behulp van een handregelkraan op de uitgang van de 
installatie, teneinde het gevraagde drukverschil te bekomen.  De temperatuur van de lucht wordt 
op ± 5 ° C gehouden tijdens de proef.  Het debiet wordt gecorrigeerd naar de standaard 
voorwaarden (1013,25 x 10² Pa; 15° C). 
 

 

1.Drukregelaar 
ingangsdruk 

2 Thermometer voor de 
temperatuurmeting van 
de lucht 

3.Debietmeter 
4.Manometer ingangsdruk
5.Manometer 
uitgangsdruk 
6.Verschildrukmanometer 
7.Metalen slang 
8.Handregelkraan 
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Detail A 
Afmetingen in mm 

 

 
 

g: 4 boringen d = 1,5 
 

Figuur 1 : Opstelling voor het meten van het referentiedebiet 
 

5.6 Elektrische continuïteit 
Het doel is dat, volgens de norm NBN EN 1775, de slang een elektrische continuïteit heeft.  De 
weerstand van de slang dient ≤ 1 Ω/m lengte te zijn. 
 
De meetmethode dient een nauwkeurigheid te hebben van ≤ 2%. 
 
5.7 Duurzaamheid van de markering 
Het doel is dat de markering van de metalen slangen blijvend is en weerstaat aan het normaal 
gebruik en slijtage.  Indien de markering niet op mechanische wijze ingeperst of gegraveerd is in 
de metalen delen van de slang, moet zij voldoen aan de proef uitgevoerd volgens de opstelling van 
figuur 2. 
 
De proefopstelling is zo uitgevoerd dat een stukje stof uit katoen bevestigd wordt aan een bewegende 
geleider derwijze dat het over de markering kan glijden met een verticale kracht van 9 (+1/-0) N.  Het 
droge katoenen doekje is bevestigd aan het uiteinde van een cilinder met diameter 16 mm. 
De cilinder glijdt 10 maal heen en weer over een markering met lengte 100 mm. 
 
Dezelfde proef wordt hernomen met een katoenen doekje bevochtigd met gedemineraliseerd 
water.  Het vochtige katoenen doekje weegt het dubbele van het droge. 
 
Na de proef moet ieder teken leesbaar zijn. 
 

Afmetingen in mm. 

 
Figuur 2 – Proefopstelling voor de duurzaamheid van de markering 

g 
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5.8 Verouderingsproef 
Het doel is dat de metalen flexibel zo ontworpen en vervaardigd is dat zij zonder risico kan werken 
bij omgevingstemperaturen binnen en buiten gebouwen. 

Een metalen flexibel voorzien van zijn uitwendige bescherming wordt in een oven van 120 °C ± 
2 °C geplaatst gedurende 72 h.  Hierna wordt de flexibele buis uit de oven genomen en na 
afkoeling tot kamertemperatuur onderworpen aan een visuele inspectie.  Behalve de verkleuring 
van de bekleding mogen er geen barsten of andere visuele beschadiging waargenomen worden. 
 
5.9 Weerstand tegen corrosie 

Het doel is dat de metalen slang na de proef "weerstand tegen corrosie" geen visuele tekens van 
corrosie of beschadiging vertoont die het veiligheidsniveau van het product zouden kunnen 
beïnvloeden. 

Indien de slang voorzien is van een bekleding uit synthetisch materiaal mogen er na de proef geen 
sporen van corrosie doorgedrongen zijn in die bekleding. 

Na de proef verwijdert men de eventuele bekleding van de slang.  Bij een visuele inspectie mogen 
er dan geen sporen van corrosie of andere beschadigingen zijn. 

Na de proef moet de slang voldoen aan de dichtheidseisen van § 5.3 . 

De koppelstukken moeten dicht zijn voor de tijdens de proef gebruikte vloeistoffen en afgedicht zijn 
tegen indringing ervan in de slang. 
 
5.9.1 Weerstand tegen waterstofchloride 
Een metalen flexibel van 1 m lengte, met zijn uitwendige bekleding, indien deze bestaat, wordt aan 
beide uiteinden afgedicht en wordt geplooid in een hoek van 180° en in een glazen recipiënt van 
minstens 100 mm diameter en 200 mm hoogte geplaatst.  Men giet langzaam 100 ml 
waterstofchloride (HCl) met een concentratie van 4 % op omgevingstemperatuur op het uiteinde 
van de uitwendige bekleding en het koppelstuk.  Deze proef wordt op de twee uiteinden van de 
flexibel uitgevoerd. 

Vervolgens wordt het recipiënt gevuld met een bijkomende hoeveelheid chloorzuur met een zelfde 
concentratie tot op een diepte van 100 mm tot 110 mm, zie figuur 3.  De metalen flexibel wordt 
minstens 90 mm diep ondergedompeld in het zuur, zonder echter de bodem te raken. 
 

Figuur 3 : Schets van de uitrusting voor de corrosietest 
 
 Afmetingen in mm. 

 

 
 
Tijdens de proef wordt de metalen flexibel 
stabiel bevestigd op een steun.  Na een proeftijd 
van 72 uur wordt de flexibel met leidingwater 
gereinigd. 
 
Na het verwijderen van de uitwendige bekleding 
wordt de metalen flexibel onderworpen aan een 
visuele controle.  Hij mag geen sporen van 
corrosie of om het even welke andere 
beschadiging vertonen die de veiligheid in het 
gedrang zou brengen.  Na de proef voldoet de 
metalen flexibel aan de dichtheidseisen van § 5.3 
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5.9.2 Weerstand tegen huishoudelijke detergenten 
Een proef gelijkaardig aan deze beschreven in 5.9.1 wordt uitgevoerd met het gebruik van natrium 
hypochloriet met een concentratie van 12 %. 
 
NOOT Natrium hypochloriet met een concentratie van 12 % is een ingrediënt van het huishoudelijk detergent 

“Javelwater”. 
 
5.10 Vlamweerstand 
Het doel is dat de uitwendige bekleding zelfdovend is wanneer zij aan een vlam wordt blootgesteld. 

Deze proef wordt uitgevoerd indien de uitwendige bekleding niet uit metaal bestaat. 

De metalen flexibel wordt horizontaal boven de vlam van een Bunsenbrander met een vermogen 
van 1,0 kW ± 0,1 geplaatst.  De onderkant van de flexibel bevindt zich op 10 mm van de blauwe 
punt van de vlam.  De flexibel wordt zo geplaatst dat de markering op de bekleding zich recht 
boven de vlam bevindt. 

Na 5 seconden wordt de flexibel uit de vlam genomen,  hierna dient elke vlam voortkomend uit de 
bekleding te doven binnen de 5 seconden. 

Deze procedure wordt een tweede maal herhaald op een zone zonder markering. 
 
5.11 Weerstand tegen hoge temperatuur - RHT 
Het doel is dat de metalen slang weerstaat aan de hierna vermelde proefopstelling zonder een 
gasverlies van meer dan 150 l/h te vertonen. 
 
De proefopstelling is die voor de proef "weerstand tegen hoge temperatuur" beschreven in de 
norm NBN EN 1775 bijlage A procedure B.   
 
Indien een synthetische beschermlaag rond de slang aanwezig is, wordt deze voorafgaand aan de 
proef verwijderd.   
 
De slang wordt in een lus met buigstraal R volgens tabel 10 opgesteld in de oven en aan de ene 
zijde gevoed met stikstof, het andere uiteinde wordt afgesloten. 
 
Indien de slang een snelkoppeling bevat, dan moet de slang met zijn geïntegreerde snelkoppeling 
+ de bijhorende contactdoos voor snelkoppeling en/of met geïntegreerde draaiende verbinding aan 
de "weerstand tegen hoge temperatuur – RHT" te voldoen. 
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5.12 Vermoeiingsproef voor flexibels met aansluiting DN 20 tot DN 50 
Het doel is dat de flexibel weerstaat aan herhaalde vermoeiingscycli. 
 

Tabel 7 – Afmetingen voor de vermoeiingsproef 
 

DN R(mm) L (mm) X (mm) 
20 225 980 80 
25 260 1140 100 
32 300 1328 128 
40 340 1520 160 
50 390 1760 200 

 
  R = dynamische kromtestraal (mm) 
  L = nominale lengte van de flexibel (mm) 
  X = verplaatsing van het beweegbare uiteinde tegenover het vaste uiteinde (mm) 
 
De flexibel wordt gemonteerd in de vorm van een vertikale lus (zie figuur 7) met een vast en een 
verplaatsbaar uiteinde.  De afstand tussen de verticale assen van de eindstukken is tweemaal de 
dynamische kromtestraal weergegeven in tabel 7.  De flexibel wordt onderworpen aan 
vermoeiingscycli door beweging van het verplaatsbaar uiteinde volgens de vertikale as over een 
afstand 2X. 
 
Er worden 10.000 cycli gerealiseerd bij een frequentie van 5 tot 30 cycli/minuut. 
 
Na de proef voldoet de flexibel aan de dichteidseisen van § 5.3. 

 

 
Figuur 7 : Vermoeiingstest 
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5.13 Weerstand tegen pletting 

Het doel is dat de metalen slang weerstaat aan een schok zonder belangrijk verlies van zijn 
karakteristieken. 
Een metalen flexibel met een lengte van 1 m, met zijn uitwendige bescherming indien aanwezig, 
wordt onderworpen aan de proefopstelling weergegeven in figuur 8. 
 

Afmetingen in mm. 

 
 

 1 = geleider 
 2 = gewicht M 
 3 = metalen bewegende plaat 
 4 = draagstuk 
 w = uitwendige diameter van de slang + ongeveer 2 mm 
 h = valhoogte 

 
Figuur 8 : Proefopstelling voor de weerstand tegen pletting 

 
Tabel 8 geeft het gewicht en de valhoogte aan in functie van de nominale diameter van de slang. 
 

Tabel 8 – Gewicht en valhoogte in functie van de nominale diameter van de slang 
 

DN Gewicht M (kg) Valhoogte H (mm) 
20 5 800 
25 5 1000 
32 10 640 
40 10 800 
50 10 1000 

 
Na de proef moet het debiet minstens 90 % bedragen van het referentiedebiet volgens § 5.5 en 
voldoet de metalen slang aan de dichtheidseisen van § 5.3. 
 
5.14 Tolerantie van de schroefdraad NBN EN ISO 7-1 en NBN EN ISO 228-1 

Het doel is dat de gebruikte NBN EN ISO 7-1 en NBN EN ISO 228-1 schroefdraadverbindingen 
uitgevoerd zijn volgens de desbetreffende norm. 

Procedure: 

- controle met behulp van kalibers goedkeurzijde-afkeurzijde volgens NBN EN ISO 7-2 en 
NBN EN ISO 228-2; 

- controle van de nuttige schroefdraadlengte van de buiten- en binnendraad en van de 
inschuifdiepte van de binnenschroefdraad. 
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6 MARKERING VAN DE METALEN SLANGEN 
 
Een metalen slang dient minstens volgende markeringen te hebben uitgevoerd met tekens van 
minimum 4 mm hoogte (ook de kleine letters): 
 
a) het logo van de fabrikant of het commerciële merk van het product; 
 
b) de aanduiding "GAZ – GAS"; 
 
c) indien de fabrikant het gebruiksrecht heeft verkregen voor dit materiaal van het merkteken 

AGB/BGV het merkteken "AGB/BGV"; 
 
d) de nominale diameter van de slang; 
 
e) de stromingsrichting van het gas (indien van toepassing); 
 
Bijkomende vermeldingen zijn toegelaten indien zij niet strijdig zijn met bovenvermelde 
markeringen. 
 
7 INSTALLATIE NOTITIE 
 
Bij elke slang wordt een installatienotitie gevoegd in het Frans, Nedederlands en Duits.  Deze 
notitie bevat alle informatie aangaande de plaatsing en het veilig gebruik van de slang evenals de 
controles in verband met de goede werking die dienen uitgevoerd na de installatie en tijdens de 
levensduur van de slang. 
 
Deze notitie omvat steeds de volgende voorschriften: 
- de methode en de procedure voor de installatie van de slang evenals de wijze waarop de 

controle hiervan kan worden uitgevoerd; 
- de commerciële naam of het logo van de fabrikant; 
- de aanduiding "GAZ – GAS"; 
- het merkteken "AGB/BGV"; 
- de kleinste buigstraal die toegelaten is tijdens de installatie en tijdens het gebruik; 
- de drukklasse; 
- de tekst: " metalen RHT slangen voor brandbare gassen"; 
- de waarschuwingen: 

- "De beschadiging of de vernietiging van een gedeelte van de slang noodzaakt de 
volledige vervanging ervan; het is verboden wijzigingen aan te brengen aan de slang"; 

- "Vermijd wringing van de slang.  Vermijd eveneens de slang te plooien met een te 
kleine buigstraal"; 

- "Het is verboden twee of meer slangen met elkaar te verbinden om een langere slang 
te bekomen"; 

- "Plaats deze slang niet indien er twijfel is omtrent de overeenstemming van de 
schroefdraad van de slang en deze van het toestel en de gasinstallatie"; 

- "De slang mag niet vóór de drukregelaar geplaatst worden"; 
- "Geen enkel deel van de slang zal in de muur, de vloer of het plafond ingewerkt 

worden"; 

Deze voorschriften en waarschuwingen kunnen worden toegelicht met tekeningen. 
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8. BESCHERMING 
 
Voor verkoop dient elke slang beschermd te zijn tegen het binnendringen van vreemde 
voorwerpen. 
 
 
9. VERPAKKING 
 
De verpakking van de slang dient te beantwoorden aan de instructies beschreven in de installatie 
notitie van de fabrikant.  De minimale oproldiameter / kleinste buigstraal voorgeschreven door de 
fabrikant dient geëerbiedigd te worden. 
 
Volgende inlichtingen dienen zichtbaar te zijn zonder de eventuele verpakking te verwijderen. 
 
- het logo van de fabrikant of het commerciële merk van het product; 
- indien de fabrikant het gebruiksrecht heeft verkregen voor dit materiaal, van het merkteken 

AGB/BGV het merkteken “AGB/BGV”; 
- de aanduiding “GAZ/GAS”; 
- de nominale lengte van de slang; 
- de schroefdraadaansluiting (bijvoorbeeld R ¾ en Rp ¾). 
 
Na het openen van de verpakking dient de installatie notitie volledig bruikbaar te zijn. 


