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Reparatie rioolleidingsystemen met het 
Janssen Process system (NEN 15885:2010) 

 
Injectietechniek 

 
• inlaatrenovatie 
• scheuren, barsten, breuken en voegverbindingen 
 
in theorie & praktijk 

 



Injectietechnieken in de rioolrenovatie 
 
Janssen- Process inlaat  renovatie 
Silicaathars injectie met „JaGoSil“  
 
Afdichtend en stabiliserend 
 
Reparatie van niet correct aangesloten inlaten/aansluitingen met 
behulp van silicaathars injectie. 
 
Ontstane holle ruimtes worden gevuld waardoor vervolgschade aan 
bovenliggende infra voorkomen wordt. 
 
Toepassingsgebied: 
Als plaatselijke maatregel maar ook voor inlaatrenovatie na installatie 
InLiner.  



Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 
 
Toepassingsgebied: 
 
Diameters  : DN 185 – 700 mm hoofdriool 
        DN 85 – 200 mm inlaat/aansluiting 
 
Leidingmaterialen : Gres, beton, PVC, GVK en gietijzer 
  
Inliner materiaal  : GVK en naaldvilt 
 
Close-Fit   : HDPE, PP 



Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 

Voor renovatie Positionering van de packers 

Na de injectie / 
uitharding Na renovatie 



Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 
 



Voorbereidende werkzaamheden bij inlaatrenovatie 
 
Terug frezen van de inlaat en doorfrezen van het defect. 
Eventueel uitfrezen van de scheuren . 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 



Voorbereidende werkzaamheden bij liner inbouw 
 
Terug frezen van de inlaat en doorfrezen van het defect. Tevens 
verwijderen van overige obstakels welke een negatieve invloed 
hebben op de liner inbouw.  
 
Na inbouw van de InLiner nogmaals schoon en doorfrezen van de 
inlaat.  
 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 



Stabiliseren van de inbedding van de leiding en vullen van de 
aanwezige holle ruimte in de bodem. 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 



Spleet/holle ruimte tussen liner, Close-Fit-buis, wordt 
afgedicht. Afhankelijk van de spleethoogte/ruimte wordt deze 
over een lengte van circa 20 tot 30 centimeter gevuld met 
hars. 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 



Voorkoming van schade aan boven liggende infra doordat 
holle ruimtes gevuld zijn. 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 



Scheuren en breuken nabij de inlaat kunnen bij een inlaat 
renovatie in één werkgang gerenoveerd worden. 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 



Scheuren en breuken nabij de inlaat kunnen bij een inlaat 
renovatie in één werkgang gerenoveerd worden. 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 



Scheuren en breuken in de inlaat/standpijp kunnen normaliter 
in één werkgang ook gerenoveerd worden (huisaansluiting 
packer circa 60 cm lang). 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 



Scheuren en breuken in het hoofdriool kunnen bij een inlaat 
renovatie, ook indien sprake is van een serieuze lekkage, in 
één werkgang gerenoveerd worden. 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 



Bij de renovatie van deze inlaat met deze extreme lekkage is 
het mogelijk geweest het pomp debiet van 200 naar 90 m3 
per dag te verlagen. 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 



Renovatie van een inlaat bij een sterke infiltratie van 
grondwater. 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 

Sterke infiltratie na openen inlaat in  

een Compact Pipe. 
Na renovatie van de inlaat. 
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Voorbeeld: 

 Een rioolleiding is gerenoveerd middels een InLiner. Aansluitend 

zijn 6 inlaten met een extreme grondwater infiltratie gerenoveerd. 

Hierdoor is de intreding van rioolvreemd water gereduceerd. Het 

gevolg is een verlaging van het pompdebiet van 900 naar 300 m3 

per dag! 



Renovatie van een inlaat op circa 5,5 meter beneden maaiveld 
(onder een metro lijn in Bochum). 

Janssen Process inlaatrenovatie  
Silicaathars injectie met „JaGoSil“ 

Voor renovatie. Na renovatie. 



Afdichtend en stabiliserend 
 
Reparatie van scheuren, barsten, breuken en ontbrekende 
delen van de buiswand. Deze techniek is ook inzetbaar bij 
grondwater infiltratie en waar sprake is van holle ruimtes. 
 
Toepassingsgebied: 
 
Diameters  : DN 100 – 700 mm hoofdriool 
 
Leidingmaterialen : Gres, beton, PVC, GVK en gietijzer 

Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Voor renovatie Positionering van de packer 

Injectie en uitharding  PU-hars Na renovatie 



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 



• Stabilisering van het bodem-buissysteem 
• Vulling van aanwezige holle ruimte 
• Vullen van alle barsten, gaten en veelzijdige scheuren 
• Zeer hoog penetratie gedrag 
• Infiltraties worden door hoge opschuimgedrag 

gereduceerd en afgedicht 
• De speciale laag om de packer doet dienst als mal 
• Geen risico op kapot persen van de bestaande leiding door 

gedefinieerde maximale diameter van de packer 
• Oorspronkelijke diamater rioolleiding weer hersteld 
• Gelijktijdig herstel van alle aspecten over een lengte van 

1,0 meter 
• Geen diameter reductie 
• Vorming van een krans om de leiding 

Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Opgegraven riool na  
uitvoering injectie 



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Voor renovatie Na renovatie 



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Voor renovatie Na renovatie 



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Voor renovatie Na renovatie 



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Voor renovatie Na renovatie 

Voorbeeld met infiltratie 



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Voor renovatie Na renovatie 

Voorbeeld met infiltratie 



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Voor renovatie Na renovatie 

Voorbeeld met infiltratie 



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Voor renovatie Na renovatie 

Voorbeeld van een ontbrekend deel van de wand met  

daarachter holle ruimte 



Merkblad 
 
DWA M 144 Deel 3 „Zusätzliche techn. Vertragsbedingungen“ 
 
„6.2  Vorarbeiten lt. DWA M 144 Teil 3 
 
… 6.2.6 Vorprofilierung 
 Fehlende Rohrwandungen bzw. ausgebrochene 
 Anschlußbereiche müssen unter Beachtung der 
 Leistungsbeschreibung vor dem Inlinereinbau 
 repariert werden. 
 
…6.2.7 Vorabdichtung 
 Grundwasserinfiltration sind nach Vorgabe des AG´s 
 abzudichten. Es sind nur nachweislich 
 umweltverträgliche Materialien zugelassen.“ 

  
  



Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Beproeving van de druksterkte (schedeldrukproef) 

http://www.rwth-aachen.de/cms/~a/root/


Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Beproeving op druksterkte in leidingsleuf  

 

Een X-vormige scheur 

Injectiemateriaal : 1,0 m lang, 0,5 m hoog, 0,3 m breed 

http://www.rwth-aachen.de/cms/~a/root/


Janssen Process scheuren/barsten/breuken  
PU hars injectie met „JaGoPur“ 

Beproeving op druksterkte in leidingsleuf 
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Rohr1 kreisrundes Loch
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http://www.rwth-aachen.de/cms/~a/root/




Samenvatting: 
 
Waarin onderscheid het Janssen Process Scheuren/barsten/breuken en 
het Janssen Process Inlaat renovatie zich van andere systemen? 
 
1. Stabilisering van het bodem-buissysteem 
2. Vullen van de aanwezige holle ruimtes 
3. Voorkoming van schade aan bovenliggende infra door verzakkingen  
4. Scheuren en breuken in het hoofdriool, nabij inlaten, worden in één 

werkgang gerenoveerd 
5. Scheuren (en veelal de eerste voegverbinding) in de inlaat worden 

in één werkgang afgedicht (tot circa 60 cm in de inlaat) 
6. Spleet tussen Inliner en oude leiding wordt gevuld 
7. Herstel buiswand bij ontbrekende delen mogelijk doordat de packer 

begrensd is 
8. Renovatie ook mogelijk bij zeer sterke infiltratie van grondwater 







Hartelijk dank voor uw aandacht. 


