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Disclaimer 

Deze fiche is bedoeld voor ontwerpers, bestekschrijvers en andere leden van projectteams die dit bouwmateriaal of -product willen herge-
bruiken. Ze maakt deel uit van een reeks fiches met als doel de momenteel beschikbare informatie samen te brengen om het hergebruik van 
bouwmaterialen en -producten te vergemakkelijken. 

Deze fiche is opgesteld door Rotor vzw/asbl in het kader van het Interreg FCRBE-project - Facilitating the Circulation of Reclaimed Building 
Elements, gesteund door het volledige projectpartnerschap. Informatiebronnen zijn onder meer de ervaring van hergebruikhandelaars en de 
betrokken projectpartners, lessen uit voorbeeldprojecten, beschikbare technische documentatie, etc.  

De reeks fiches is opgesteld tussen 2019 en 2021. Aangezien de hergebruiksector volop evolueert is het mogelijk dat sommige gegevens, voo-
ral met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid, mettertijd veranderen. Wanneer in de tekst wordt verwezen naar Europese normen is het 
aan het projectteam om, indien nodig, te verwijzen naar hun nationale implementaties en lokale bijzonderheden.  

Het is belangrijk op te merken dat de hier gepresenteerde informatie niet exhaustief is of de deskundigheid van professionals beoogt te ver-
vangen. Specifieke vragen zijn altijd projectgebonden en moeten als dusdanig worden behandeld. 

De volledige verzameling fiches (inclusief de inleidende fiche) is vrij verkrijgbaar op verschillende referentiewebsites (o.a. opalis.eu, nweu-
rope.eu/fcrbe, futureuse.co.uk). 

Een niet-exhaustieve lijst van handelaars in gerecupereerde bouwmaterialen is beschikbaar op opalis.eu en salvoweb.com.  

---  

Interreg FCRBE-partnerschap: Bellastock (FR), Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf / WTCB (BE), Leefmilieu Brussel 
(BE), het Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / CSTB (FR), Confederatie Bouw (BE), Rotor (BE), Salvo (UK) en University of Brighton 
(UK)  

De informatie in dit document is niet noodzakelijkerwijs een weergave van het standpunt van alle partners van het FCRBE-project, noch van de 
financierende autoriteiten. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de inhoud van deze fiches gecrediteerd onder het Creative Commons Attribution NonCommercial - 
Share Alike formaat (CCBY-NC-SA).  

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de in dit document gebruikte afbeeldingen eigendom van Ⓒ Rotor vzw/asbl of Ⓒ Opalis.  Voor alle 
andere afbeeldingen werd er systematisch om toestemming tot publicatie gevraagd aan hun auteurs of rechtmatige eigenaars. Wanneer dit 
verzoek niet werd beantwoord namen we aan dat er geen bezwaren waren tegen het voorgenomen gebruik van de afbeelding. Indien u van 
mening bent dat deze interpretatie onredelijk is, gelieve het ons dan te laten weten. 

http://opalis.eu
http://nweurope.eu/fcrbe
http://nweurope.eu/fcrbe
http://futureuse.co.uk
http://opalis.eu
http://salvoweb.com
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Beschrijving van het product 

Urinoirs bevinden zich vaak in sani-
taire ruimten van openbare gebouwen (en 
sporadisch in woningen). Vergeleken met 
de traditionele toiletten nemen ze minder 
plaats in, worden ze sneller gebruikt en 
hebben ze een enigszins lager waterver-
bruik. De meest voorkomende modellen 
zijn van geglazuurd sanitair keramiek, 
verglaasd porselein, roestvrij staal of 
kunststof. 

Urinoirs zijn verkrijgbaar in talloze vor-
men en modellen. Deze fiche focust vooral 
op relatief recente hangurinoirs (vanaf mid-
den 20e eeuw). Er wordt hier niet expliciet 
ingegaan op oudere types, zoals de vroegere 
staande urinoirs, die verkrijgbaar zijn bij anti-
ekhandelaars. Deze fiche behandelt ook de 
nieuwste modellen niet, zoals waterloze uri-
noirs of urinoirs met een cartridgesysteem. 
Voor zover we weten, zijn deze nog vrij zeld-
zaam op de hergebruikmarkt. 

De urinoirtypes die hier aan bod komen 
kunnen onderverdeeld worden op basis van 
hun spoelmechanisme: 

→ Urinoirs met sifonwerking. De urinoirpot is 
dikwijls voorzien van een spoelrand, die 
een complete spoeling verzekert. Een 
speciale sifon zorgt voor de afvoer. Deze 
modellen verbruiken over het algemeen 
meer water (0,5 l/s), en vereisen leidingen 
met een grotere diameter. 

→ Urinoirs met dynamische spoeling. De uri-
noirpot wordt gedeeltelijk gespoeld met 
een sproeikop, die verschilt naargelang 
het urinoirmodel. De afvoer is uitgerust 
met een klassieke sifon. Dit systeem 
heeft doorgaans een lager waterverbruik 
(0,15 l/s) en de toe- en afvoerbuizen heb-
ben een kleinere diameter. 

De goede werking van een urinoir hangt 
niet alleen van de urinoirpot af, maar ook van 
de andere onderdelen: de watertoevoer 
(rechtstreeks of via een stortbak), de toevoe-
rinrichting (zichtbaar, geïntegreerd of inge-
bouwd, mechanisch of automatisch, gelijktij-
dig met andere urinoirs of niet, etc.), het af-
voerrooster of de afvoerplug (vast onderdeel 
van de urinoirpot of niet), de sifon (zichtbaar 
of ingebouwd) en de toe- en afvoerbuizen. 
Naargelang hun staat kunnen deze onderde-
len worden hergebruikt (eventueel na reini-
ging of herstelling). Indien nodig kunnen ze 
ook vervangen worden. 

Vuilafzetting en zichtbare tekenen van 
gebruik hebben invloed op de waardering 
van een urinoir door de gebruikers. Gelukkig 
kunnen reinigingsprocedés vaak een tweede 
jeugd geven aan deze sanitaire toestellen. 

De onderhoudsmogelijkheden en duur-
zaamheid van keramische onderdelen verkla-
ren hun vaste aanwezigheid op de herge-
bruikmarkt. De plaatsing van urinoirs is 
trouwens onderworpen aan nationale en 
Europese normen in verband met de afme-
tingen van de water- en afvoeraansluitingen, 
het waterverbruik, de installatieprocedures 
e.a. Die zijn in de afgelopen 20 jaar weinig 
veranderd. Er kan dus van uitgegaan worden 
dat urinoirsystemen die minder dan 20 jaar 
geleden geïnstalleerd werden in grote lijnen 
beantwoorden aan de huidige vereisten. Ook 
oudere modellen kunnen hieraan voldoen, 
maar dit moet worden nagekeken en indien 
nodig moeten er aanpassingen worden aan-
gebracht. 

Veranderingen van gebruiken zouden 
evenwel een impact kunnen hebben op de 
vraag naar urinoirs in de nabije toekomst, 
aangezien steeds meer openbare gebouwen 
kiezen voor genderneutrale toiletten.

Beschrijving van het product

Hangurinoir met sifonwerking zonder spoelrand.

Hangurinoir met sifonwerking, spoelrand, zichtbare 
watertoevoer bovenaan en een geïntegreerde afvoer-
plug.

Hangurinoir met dynamische spoeling, metalen 
sproeikop en afvoerplug, en zichtbare watertoe- en 
afvoer. Ⓒ backacia.com

Staand urinoir Collectieve installaties kunnen worden aangevuld met 
tussenschotten, die zich eveneens uitstekend lenen 
voor hergebruik.
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Recuperatie van het product 

Doordat urinoirs doorgaans vlot ge-
demonteerd kunnen worden, zijn ze heel 
geschikt voor hergebruik, hetzij in situ, 
hetzij via professionele hergebruikhande-
laars. 

Hun hergebruikpotentieel hangt groten-
deels af van het model, de hoeveelheid en de 
algemene staat van de partij. Sanitaire instal-
laties uit collectieve gebouwen (scholen, kan-
toren, etc.) kunnen interessant zijn omdat ze 
handelaars in staat stellen grote partijen 
identieke toestellen samen te stellen. 

→ Beoordeling van het hergebruikpotentieel. 
Een ‘deskundig oog’ kan meestal het herge-
bruikpotentieel inschatten tijdens een bezoek 
in situ of op basis van foto’s en technische 
informatie over het model en de fabrikant, de 
hoeveelheid, afmetingen, etc. Aandachtspun-
ten zijn onder andere:  

• De algemene staat: zijn de urinoirs bescha-
digd (barsten, breuken, krasjes, etc.)? Een 
gebroken of gebarsten urinoirpot kan 
niet worden hergebruikt. Is er vuilafzet-
ting (kalkaanslag, schimmelvorming, etc.)? 

• De staat van de onderdelen: Werkt het 
spoelmechanisme nog? Kan het gereinigd 
of vervangen worden? Wat is de staat van 
de afdichtingen, de sifon, etc.? 

• Hun commerciële waarde, afhankelijk van 
het merk, het model, de hoeveelheid en het 
verkooppotentieel, etc. 

• de logistieke omstandigheden op de de-
montagewerf, met name deadlines, arbeid-
sduur, nodige handelingen, transport, etc. 

→ Demontage. Een zorgvuldige demontage is 
erop gericht de integriteit van de installatie, 
de uitrusting en de onderdelen te garande-
ren. Indien de sanitaire installatie nog aan-
gesloten is op de waterleiding is het aange-
wezen om ze eerst even te reinigen. Sluit 
daarna de watertoevoer af voor de demon-
tage. Sommige spoelsystemen kunnen elek-
trisch aangedreven worden (meestal op cel-
len en batterijen, soms rechtstreeks op nets-
troom). In dit geval moet eveneens vóór de 
demontage geverifieerd worden of ze uitges-
chakeld zijn. 

De urinoirpotten worden losgemaakt van 
hun bevestigingssysteem en van de toe- en 
afvoerinrichtingen. Het is mogelijk dat tussen 
het sanitair en de wand een kitvoeg of een 
laag akoestische isolatie zit. Inbouwspoelsys-
temen zijn doorgaans moeilijker te demonte-
ren dan de zichtbare modellen. 

Indien ook de functionele onderdelen (spoel- 
en afvoerinrichting, steunframe, etc.) gerecu-
pereerd worden, moeten die op een juiste 
manier ontmanteld en geïnventariseerd wor-
den. Urinoirdeksels kunnen met kleefband 
vastgemaakt worden, zodat ze tijdens het 
transport niet kunnen bewegen. Het is raad-
zaam te noteren hoe het bevestigingssys-
teem van specifieke elementen gedemon-
teerd werd om de latere installatie te verge-
makkelijken. Na demontage worden urinoirs 
correct geledigd, gesorteerd op kwaliteit, 
kleur en afmetingen, en zodanig verpakt dat 
ze niet kunnen breken of tegen elkaar stoten.  

Sommige niet-geïntegreerde urinoirsifons 
van kunststof kunnen doorgaans redelijk 
gemakkelijk hergebruikt worden na een 
grondige reiniging (bij sifons uit andere ma-
terialen is de levensduur typisch korter). Een 
andere mogelijkheid is ze te vervangen door 
compatibele onderdelen.  

→ Opslag. Het is aangewezen om de urinoirs 
met hun montagezijde (de platte achterkant) 
op een zachte ondergrond te plaatsen. Zorg 
ervoor dat ze binnen de palletomtrek blijven 
en voorzie beschermende tussenplaten, rie-
men en eventueel verpakkingsfolie. Zodra 
het sanitair gereinigd is en klaar voor herge-
bruik, wordt het best opgeslagen op een 
droge en stofvrije plek.

Recuperatie van het product

Technische gegevens 
 
Indien er geen technische documentatie van het 
sanitair voorhanden is, kan het nuttig zijn om 
een aantal gegevens voor of tijdens de ontman-
teling te noteren met het oog op een vlotte her-
montage: diameter van de toe- en afvoerbuizen, 
spoeldebiet en -volume (soms op het sanitair 
genoteerd), referentienummers, etc.

Beoordeling van het potentieel

Ontmanteling van de urinoirs

Opslag van de urinoirs
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→ Behandeling, onderhoud en reiniging. Re-
cente urinoirs worden meestal alleen opperv-
lakkig gereinigd met zeepsop of zelfs met 
bleekwater (niet bij roestvrijstalen urinoirs) 
vooraleer ze te koop worden aangeboden 
voor hergebruik. Soms wordt een ontkalker 
of azijn gebruikt om de meest zichtbare kal-
kafzetting te verwijderen. 

Sommige vaklui bieden een diepe reiniging 
en ontsmetting van keramisch sanitair aan 
om hardnekkige aanslag (kalk, mortel, verf, 
stopverf, etc.) te doen verdwijnen. Na het 
weghalen van alle onderdelen in metaal en 
kunststof worden de toestellen eerst in een 
zuurbad gedompeld en nadien met een ho-
gedrukreiniger schoongemaakt en afges-
poeld. Omdat dit procedé een extra kost 
betekent, is het vooral interessant voor uri-
noirs uit het midden- en topsegment. 

Wanneer de glazuurlaag oppervlakkig bes-
chadigd is kunnen plaatselijke herstellingen 
met een speciaal product worden uitgevoerd. 
Die herstellingen blijven evenwel zichtbaar. 
Gebruiksklare kits zijn vlot verkrijgbaar in de 
handel. 

Het is in elk geval aangewezen om geen 
schuurmiddelen of staalborstels en dergelijke 
te gebruiken om het vuil te verwijderen. Deze 
kunnen immers de oppervlaktelaag bescha-
digen. 

→ Transport en levering. De nodige voorzorg-
smaatregelen moeten worden genomen om 
tijdens het transport en de levering stoten en 
krassen te voorkomen (beschermende tus-
senplaten, bescherming van de hoeken, om-
snoering van pallets, etc.). 

Het is raadzaam om gespecialiseerde 
vakmensen in te schakelen om ervoor te 
zorgen dat deze handelingen goed worden 
uitgevoerd. 

  

Recuperatie van het product

Sporen van kalkaanslag ter hoogte van de spoelrand 
vóór reiniging

Na reiniging Deels gereinigd afvoerelement

Afvoerelement waarop zich vuil heeft afgezet

Controle van de staat van het glazuur 

Het is mogelijk de staat van de glazuurlaag met 
een alcoholstift te testen. Als de markering mak-
kelijk uitgewist kan worden, is het glazuur nog 
in goede staat. Zo niet, dan is het glazuur 
waarschijnlijk ‘poreus’ geworden.

‘Poreus’ glazuur (links) vs glazuur in goede staat 
(rechts)
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Toepassingen en plaatsing 

In principe is er geen verschil tussen 
de installatie van hergebruikurinoirs en 
die van nieuwe urinoirs. Ze moet beant-
woorden aan dezelfde gebruiksvereisten 
die, afhankelijk van de situatie, betrek-
king hebben op de  volgende punten: ei-
genschappen en staat van de drager van 
het ophangsysteem voor de urinoir (vloer 
of wand), de plaatsingshoogte, de produc-
ten en technieken voor plaatsing en op-
voeging, de aansluitingen en leidingbui-
zen, het spoelvolume, de manier waarop 
de spoeling wordt geactiveerd, de afdich-
ting, de kraan, de afvoer, de toegankelij-
kheid voor mensen met een beperkte mo-
biliteit of kinderen, de gebruiksfrequen-
tie, het waterverbruik, specifieke onde-
rhoudsmaatregelen, bescherming tegen 
vandalisme, geluidsisolatie, etc. Er moet 
altijd rekening worden gehouden met de 
Europese productnormen (met name EN 
13407) alsook met de regels van de kunst 
en de geldende uitvoeringsnormen. 

Om de plaatsing te vergemakkelijken ziet 
het projectteam toe op het gebruik van parti-
jen met een zekere mate van homogeniteit 
wat betreft de volgende kenmerken: 

→ Types en afmetingen van het sanitair. Bij-
voorbeeld betreffende de spoelinrichting (is 
die zichtbaar, geïntegreerd of ingebouwd), de 
aan- of afwezigheid van een spoelrand, etc. 
Een zekere marge voor de afmetingen ver-
gemakkelijkt meestal de zoektocht naar een 
geschikte partij op de hergebruikmarkt. 

→ Aanvaarde staat en slijtageniveau. Het is 
belangrijk dat urinoirs geen grote barsten of 
breuken vertonen, omdat die kunnen leiden 
tot lekken. Het is wel mogelijk urinoirs te 
hergebruiken die sporen vertonen van op-
pervlakkige slijtage, lichte kalkaanslag of 
kleine vlekken. 

→ Spoelvolume. Sommige situaties vereisen 
specifieke spoelprestaties. Er moet worden 
gecontroleerd of het spoelvolume van de 
urinoirs aanvaardbaar is en beantwoordt aan 
de geldende milieunormen. De huidige stan-
daard is een maximaal spoelvolume van 5 
liter water per gebruik. In de praktijk kan 
deze hoeveelheid sterk verschillen van het 
ene systeem tot het andere. Bij sommige 

urinoirs met een klein debiet kan er maar 
één liter water per spoelbeurt gebruikt wor-
den. Het spoelvolume moet een goede reini-
ging garanderen en voorkomen dat de af-
voerbuizen dichtslibben (zie specifieke nor-
men). In sommige gevallen kan worden 
overwogen om het spoelmechanisme van 
een oudere urinoir te vervangen als dit niet 
meer aan bovenstaande vereisten beant-
woordt. Toch is het belangrijk om de haal-
baarheid en geschiktheid van een dergelijke 
ingreep te onderzoeken. Er moet met name 
rekening worden gehouden met de diameter 
en hellingshoek van de afvoerbuizen. Zo no-
dig moeten de verwachte ingrepen nauwkeu-
rig omschreven worden in het bestek.  

→ Onderdelen. Vermeld zorgvuldig alle ele-
menten in het bestek die de aannemer moet 
voorzien om indien nodig de originele uri-
noirsystemen te vervangen of aan te passen. 
Onderdelen die wellicht nieuw geleverd zul-
len moeten worden, zijn onder andere: 
steunframe, bedieningsplaat, spoelmecha-
nisme, verbindingsmof, waterslot of sifon, 
drukknop, afdichtingen, deksel, etc. Alle on-
derdelen moeten worden gecontroleerd op 
compatibiliteit met het bestaande systeem. 
Dit nagaan is makkelijker als de technische 
documentatie van de originele onderdelen 
beschikbaar is. Bepaalde onderdelen zijn 
soms verkrijgbaar bij professionele herge-
bruikhandelaars. Voor recentere modellen 
beschikken sanitairspecialisten meestal over 
compatibele onderdelen. 

De meeste gerecupereerde bouwproduc-
ten worden verkocht ‘as is’ (in de staat waarin 
ze verkeren). De verkoopsvoorwaarden kun-
nen echter specifieke garanties bevatten die 
eigen zijn aan het materiaal. Bepaalde leve-
ranciers kennen de herkomst van het mate-
riaal en/of kunnen informatie verstrekken 
over het aangekochte product (voor meer 
informatie zie de inleidende fiche). Wanneer 
het sanitair vrij recent is, dan is het meestal 
mogelijk om de technische documentatie van 
de fabrikant op te sporen aan de hand van 
het merk en het modelnummer.

Toepassingen en plaatsing

Ontwerptip! 
 
Om de kans te vergroten de nodige hoeveelheid 
urinoirs op de hergebruikmarkt te vinden, kan 
het projectteam ervoor kiezen om verschillende 
partijen te aanvaarden, en ze op een door-
dachte manier over het gebouw te verdelen. 
Bijvoorbeeld: één homogene partij per sanitaire 
ruimte.

Craquelé- of haarscheurvorming duidt het 
proces aan dat verantwoordelijk is voor het 
ontstaan van microscheurtjes in het glazuur. 
Deze kunnen ertoe leiden dat vloeistoffen in het 
aardewerk doordringen, wat blijvende vlekken 
kan veroorzaken en de ontwikkeling van patho-
gene stoffen kan bevorderen. Het is dus raad-
zaam om sanitaire toestellen af te danken 
wanneer er hiervan sprake is. 

 Chiro Itterbeek, België Ⓒ Rotor 
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Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik 

Een groot aantal geharmoniseerde Europese normen en nationale normen bepalen de prestatie-eisen voor verschillende fundamentele 
onderdelen van urinoirsystemen (pot, urinoirspoelkraan, afvoerinrichting, steunframe, etc.). We focussen hier op recente hangurinoirs (~20 
jaar), waarbij we ons baseren op de geharmoniseerde Europese norm EN 13407 (Wandurinoirs gemaakt van geglazuurde sanitaire keramiek of 
roestvrij staal). Hoewel deze norm uitgebreide informatie bevat over nieuwe materialen, is ze ook nuttig om de geschiktheid voor gebruik van 
gerecupereerde urinoirsystemen te beoordelen.

Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik

Eigenschappen Opmerkingen

Dimensionale kenmerken Bij recente urinoirs (~20 jaar) mag je ervan uitgaan dat de aansluitmaten meestal beantwoorden aan 
de norm EN 80 (Wandurinoirs - Aansluitmaten).

Spoeleigenschap - Stankafsluiting Urinoirs worden doorgaans onderscheiden op basis van hun werking (met dynamische spoeling of 
met sifonwerking, met of zonder spoelrand, met of zonder specifieke sifon). Om deze informatie te 
bekomen is het aangewezen de oorspronkelijke technische documenten te raadplegen, of de tech-
nische gegevens die tijdens de ontmanteling werden genoteerd. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat 
alle onderdelen compatibel zijn. 

Voorbeeld 1. Urinoirs met dynamische spoeling hebben doorgaans, afhankelijk van het model, een 
spoelvolume tussen 0,5 l en 5 l nodig voor een debiet ≤ 0,2 l/s. Toe- en afvoerbuizen met een kleine 
diameter zijn mogelijk (maar er moet rekening worden gehouden met het risico op kalkvorming). Voor 
een betere efficiëntie en een gelijkaardig spoelvolume moeten urinoirs met sifonwerking een debiet 
hebben van ongeveer 0,5 l/s en buizen met een grotere diameter. 

Voorbeeld 2. De stankafsluiter is een waterslot dat in de sifon blijft na een spoelbeurt om te voorkomen 
dat er onaangename geuren uit de afvoerleidingen naar boven komen. De hoogte van het waterslot 
moet minstens 50 mm zijn bij urinoirs met sifonwerking en 75 mm bij een dynamische spoeling. Indien 
nodig kan de sifon worden vervangen. 

Wandurinoirs moeten steeds uitgerust zijn met gelijkaardige spoel- en afvoerinrichtingen als diegene 
die oorspronkelijk door de fabrikant werden vermeld of voorzien. De meeste sanitairspecialisten heb-
ben de expertise om te checken of deze inderdaad overeenstemmen.

Spoeleigenschap - Spoeling van de 
urinoirpot

De spoeling moet de binnenwand van de urinoirpot naar behoren reinigen. Een visuele controle in 
gebruiksomstandigheden laat toe dit kenmerk te beoordelen (bv. aan de hand van fijn zaagsel). Let op, 
urinoirs met dynamische spoeling reinigen doorgaans maar een deel van het oppervlak (volgens de 
oriëntatie van de sproeikop en de mate waarin er zich vuil op heeft afgezet), terwijl urinoirs met sifon-
werking normaal gezien de hele urinoirpot spoelen (groter waterverbruik). 

Bij het doortrekken mag er geen water over de rand spatten. De spoelinrichting moet de residuen 
verwijderen (met kleinere diameter dan de gaten van de afvoerplug), zonder dat er druppels buiten de 
urinoirpot terechtkomen. De doeltreffende werking van de spoeling kan gecontroleerd worden via 
testen met plastic balletjes of met gekleurde vloeistoffen in een urinoirpot in gebruik. 

Er kan trouwens van uitgegaan worden dat als de spoeling van een hergebruikurinoir tijdens de ge-
bruiksfase niet goed functioneerde, de urinoirpot zichtbare sporen van slijtage zou vertonen. Via een 
visuele inspectie kan dit nagegaan worden. 

Waterabsorptie Hergebruikurinoirs in sanitair keramiek mogen geen water absorberen. De aanwezigheid van barsten, 
afschilferingen, kraters of craquelé op plaatsen waar het glazuur in contact komt met water hebben 
een negatieve impact op deze eigenschap.  

Dit aspect kan worden beoordeeld via een visuele inspectie van de functionele oppervlakken van de 
urinoirpot met behulp van een geschikte lichtbron. Sommige onvolkomenheden kunnen hersteld 
worden. De waterabsorptie kan ook worden bepaald aan de hand van de in EN 13407+A1 beschreven 
testmethode voor urinoirs van geglazuurd keramiek. 

De ervaring leert dat urinoirpotten van roestvrij staal sowieso aan deze vereisten beantwoorden.

Weerstand tegen chemische pro-
ducten

Het oppervlak van urinoirs moet bestand zijn tegen de meeste chemische producten en schoon-
maakmiddelen. Uit ervaring weten we dat urinoirs in sanitair keramiek en roestvrij staal aan deze ve-
reisten voldoen. Let op: bleekwater (en chloorhoudende producten in het algemeen) is niet aangewe-
zen voor de reiniging van sanitair in roestvrij staal.
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Beschikbaarheid 

Urinoirpotten zijn vrij courante producten op 
de hergebruikmarkt. De beschikbaarheid 
hangt echter af van de gezochte hoeveelheid. 
Ter informatie: 

Richtprijzen op de hergebruikmarkt (ex-
clusief BTW) 

Aan de hand van een niet-exhaustieve steek-
proef van de West-Europese hergebruik-
markt (België, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Nederland) konden enkele richtprijzen wor-
den afgeleid. Ze variëren volgens het model, 
het materiaal en de fabrikant. Enkele vast-
gestelde prijzen: 

• Levering urinoirs: 15-150 €/stuk 

• Levering tussenschotten: 40-150 €/stuk 

• Demontage: ongeveer 35-50 €/stuk 

• Speciale reiniging: 10-20 €/stuk 

Ook de kosten voor vervanging van ontbre-
kende of defecte onderdelen moeten in het 
budget worden opgenomen.  

Zelfs rekening houdend met deze specifieke 
hergebruikoperaties, zijn gerecupereerde 
urinoirs meestal competitief met nieuwe 
producten; dat geldt in het bijzonder voor de 
modellen uit het midden- en topsegment.

Frequent Partij van 1 stuk

Occasioneel Partij van 2 tot 20 identieke stuks

Zelden Partij van > 50 identieke stuks

Uitrusting → Sanitair

Hangurinoir
Interreg FCRBE

REUSE 
TOOLKIT Eigenschappen en geschiktheid voor beoogd gebruik en Hergebruikindicatoren

Eigenschappen Opmerkingen

Druksterkte Dit kenmerk bepaalt de stevigheid van hangurinoirs tijdens de gebruiksfase. Het is mogelijk deze installatie-
voorwaarde te testen door het urinoir op een glad verticaal oppervlak te monteren en er een statische belas-
ting (bv. een last van 100 kg gedurende 1 uur) op uit te oefenen. Het urinoir mag in dat geval niet barsten, van 
de muur loskomen of blijvende vervormingen vertonen. Dit kenmerk is afhankelijk van de eigenschappen van 
het draagvlak en de gebruikte bevestigingsmiddelen.

Betrouwbaarheid van de 
spoelinrichting (kraan)

Er gelden bijzondere specificaties voor urinoirkranen (toevoerdruk, hydraulische kenmerken, waterdichtheid, 
toevoerdebiet, materialen, duurzame werking, elektrische en akoestische kenmerken, etc.). Deze parameters 
zijn bij hergebruiksanitair soms moeilijk te controleren. 

Slecht werkende kranen leiden vooral tot waterverspilling (urinoir blijft doorlopen of begint onverwacht te 
spoelen) en een inefficiënte spoeling (te klein debiet of volume). Afhankelijk van de situatie kunnen deze defec-
ten gedeeltelijk worden beoordeeld bij sanitair dat in gebruik is (bv. vóór de ontmanteling). Indien nodig kun-
nen de kranen worden vervangen.

Gevaarlijke stoffen Het sanitair mag geen gevaarlijke stoffen bevatten. Voor zover we weten, zit er geen enkele gevaarlijke stof in 
hergebruikurinoirs, tenzij in de cellen en batterijen van automatische spoelsystemen.

Naargelang de bron voorkomt het hergebruik van een hangurinoir uit een standaardassortiment de uitstoot van ~42,6 tot ~50,1 kg CO2-
eq, gerelateerd aan de productie van nieuwe exemplaren (enkel de productiefase). Dit komt overeen met de uitstoot van een kleine diese-
lauto voor een traject van ~250 tot ~300 km.

Embodied carbon (cradle to gate - production A1-A3) kg CO2 eq./PE

INIES-databank (FR) - Algemene informatie * 50,1

Geberit – Individuele verklaring ** 42,6

* Indicatieve waarde voor PE (Product Eenheid) = urinoir in keramiek (verglaasd porselein) uit standaardassortiment met een standaardlevensduur van 20 jaar. Drukknop, 
afvoerplug, sifon en afdichtingen inbegrepen. 

** Indicatieve waarde voor PE (Product Eenheid) = urinoir in keramiek (verglaasd porselein) uit standaardassortiment van 16 kg, met een standaardlevensduur van 20-25 
jaar. Drukknop, afvoerplug, sifon en afdichtingen niet inbegrepen.

Gespecialiseerde leveranciers vinden 

 
         salvoweb.com                   opalis.eu
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