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Verwerkingsadviezen
kanaalplaatvloeren

1. Algemeen
In deze verwerkingsvoorschriften zijn vele zaken opgenomen die van belang zijn voor de werkvoorbereiding en voor de verwerking van
RQ]HSURGXFWHQ]RDOVJHQRHPGLQKHW.202DWWHVWPHWSURGXFWFHUWL¿FDDWHQGHSURGXFWQRUP 191 7HYHQVZRUGWHHQDDQWDO
onderwerpen belicht dat essentieel is voor de succesvolle toepassing van onze kanaalplaatvloeren. Dit document is bedoeld voor
iedereen die met de werkvoorbereiding en verwerking van vloerelementen te maken heeft, zoals:



 SURMHFWOHLGHU
 ZHUNYRRUEHUHLGHU



 XLWYRHUGHU



 PRQWDJHPHGHZHUNHUV

Deze verwerkingsvoorschriften dienen bij de eerste levering op de bouwplaats aanwezig te zijn.
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3. Ontwerp
a. Kwaliteit engineering prefab betonelementen geregeld
7HUYHUGXLGHOLMNLQJYDQGHYHUGHOLQJYDQGHWDNHQHQYHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQWXVVHQOHYHUDQFLHUHQDIQHPHULVGRRU.LZDLQ
VDPHQVSUDDNPHWGH%RQGYDQ)DEULNDQWHQYDQ%HWRQSURGXFWHQLQ1HGHUODQG %)%1 KHW&HQWUDDO2YHUOHJ%RXZ&RQVWUXFWLHV &2%F 
GH%HWRQYHUHQLJLQJHQKHW&RQVWUXFWHXUVSODWIRUPHHQLQGHOLQJLQFDWHJRULHsQRQWZLNNHOG
Betonson levert de vloerelementen volgens categorie 4a van de bovengenoemde indeling. De verdeling van taken en
YHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQVWDDWEHVFKUHYHQLQKHWGRFXPHQW³9HUGHOLQJWDNHQHQYHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQWDYHQJLQHHULQJSUHIDE
EHWRQHOHPHQWHQ´ ELMODJH =LHKLHUYRRURRNwww.kiwabeton.nl

b. Opleggingen
De ontwerp-opleglengte aPRHWYROGRHQDDQDUWLNHOYDQ1(1HQDUWLNHOYDQ191
Vloerbelastingsklasse I (conform NVN 6725 (o.a. woningbouw):
In vloerbelastingsklasse I wordt aan de gestelde eisen m.b.t. de opleglengte a voldaan indien de ontwerp-opleglengte tenminste gelijk is
aan:
Ontwerpopleglengte
MATERIAAL
Metselwerk
 RQ JHZDSHQGEHWRQ
 SUR¿HO VWDDO

OPLEGLENGTE (MM)
90



Vloerbelastingklasse II (overige bouw):
'HRSOHJOHQJWHDPRHWLQGLHQHUYDQXLWZRUGWJHJDDQGDWLQYORHUEHODVWLQJNODVVH,,DOWLMGHHQ6%5FHQWUHHUVWULS RJ ZRUGWWRHJHSDVW
voldoen aan de voorwaarde:
D/ YORHUHQ
D/ GDNHQ
waarin:
a = arDo
ao ]LH¿JXXU
ar = de afstand van de rand van de tussenlaag tot
de rand van de oplegging; voor ar mag geen grotere
ZDDUGHGDQPPLQUHNHQLQJZRUGHQJHEUDFKW9RRUNHXUVPDWHQEHWRQPHWVHOZHUNPP
L = dagmaat in mm


ar
L

a0
a

Voorkeursmaten opleglengte
9RRUYORHUEHODVWLQJVNODVVH,ZRUGWYRRUGHYRRUNHXUVPDDWYDQGHZDQGGLNWHDDQJHKRXGHQ
(FKWHUELMHHQGXEEHOHERXZPXXUZRUGWRPWHYRRUNRPHQGDWGHYORHUGRRUVWHHNWLQGHVSRXZYDQGHNRSJHYHOYRRUGHRSOHJOHQJWH
DDQJHKRXGHQVSRXZEODGGLNWH YDQGHWXVVHQZRQLQJ ±PP9RRUYORHUEHODVWLQJNODVVH,,]LMQGHYRRUNHXUVPDWHQYDQGHRSOHJOHQJWHDIKDQNHOLMNYDQGHRYHUVSDQQLQJRIPP9RRURSOHJJLQJHQRSJHwQWHJUHHUGHVWDOHQOLJJHUVJHOGHQGHYROJHQGHDIZLMNHQGH
voorkeursmaten:
/PHWHUD PP
/PHWHUD PP
Indien een grotere opleglengte gewenst is, dient u er rekening mee te houden dat de vloer niet wordt ingeklemd.
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c. Oplegging bij geïsoleerde vloeren
1. Geïsoleerde oplegging.


*HwVROHHUGHNDQDDOSODDWYORHUHQZRUGHQVWDQGDDUGJHOHYHUGPHWHHQJHwVROHHUGHRSOHJJLQJ7HUSODDWVHYDQGHRSOHJJLQJZRUGHQ
IDEULHNVPDWLJRSOHJQRNNHQDDQJHEUDFKW'HKRRJWHYDQGHRSOHJQRN . LVDIKDQNHOLMNYDQGHGLNWHYDQGHLVRODWLH=LHKLHUYRRURQ]H
WHFKQLVFKHGRFXPHQWDWLH7HUSODDWVHYDQGHRSOHJJLQJLVGHLVRODWLHPPYHUMRQJGRYHUHHQVWURRNYDQPP

2. Niet geïsoleerde oplegging.
Om de hoogte ter plaatse van de vloeroplegging te beperken kan er ook worden gekozen voor een ongeïsoleerde oplegging. Hiertoe
wordt fabrieksmatig ter plaatse van de oplegging een strook isolatie achterwege gelaten. De detaillering van de fundering dient hiertoe mogelijk om bouwfysische redenen te worden aangepast.
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d. (SBR) Centreerstrip
Centreerstrips hebben afhankelijk van de toepassing de volgende functies:


 &HQWUHUHQYDQGHEHODVWLQJ




 9RRUNRPHQYDQµDIERHUHQ¶YDQGHRQGHUOLJJHQGHFRQVWUXFWLH
 9RRUNRPHQRIEHSHUNHQYDQLQNOHPPLQJVPRPHQWHQ

Centreerstrips worden toegepast in de volgende situaties:



 ,QGLHQGHYORHULVLQJHNOHPG
 %LMRSOHJJLQJRSEHWRQHQPHWVHOZHUNLQYORHUEHODVWLQJVNODVVH,,



 %LMRSOHJJLQJHQRSVWDDOFRQVWUXFWLHVZDDUGHEHODVWLQJJHFHQWUHHUGGLHQWWHZRUGHQ

Betonson kan hiervoor SBR Centreerstrip met de volgende eigenschappen meeleveren:
0DWHULDDO



6W\UHHQ%XWDGLHHQ5XEEHU 6%5

Afmeting
0D[LPDOHEHODVWLQJ



: 40 x 3 mm2
1PP

+DUGKHLG



FDVKRUH

7HPSHUDWXXUEHUHLN
Weerbestendig



&WRW&

9HURXGHULQJVEHVWHQGLJ
'H6%5&HQWUHHUVWULS]DOYDDNWRHUHLNHQG]LMQ,QELM]RQGHUHJHYDOOHQ JOLMRSOHJJLQJ NDQGRRUGHFRQVWUXFWHXUHHQGDDURSDDQJHSDVW
oplegmateriaal worden verlangd.

e. Constructieve druklagen
,QGLHQGHYORHUHQZRUGHQXLWJHYRHUGDOVVDPHQJHVWHOGHSODDW NDQDDOSODDWYORHUPHWHHQRSVWRUWLQJYDQEHWRQPRUWHOLQKHWZHUN GDQ
PRHWGHFRQVWUXFWLHYHGUXNODDJWHQPLQVWHPPGLN]LMQ FRQIRUPDUWYDQ191 9RRUKHWDDQEUHQJHQYDQGHGUXNODDJ
dienen de voegen gevuld en voldoende verhard te zijn. Het te storten beton moet gelijkmatig worden aangebracht zodat opeenhoping
van betonmortel wordt voorkomen.
Het beton van de constructieve druklaag dient te voldoen aan:
  GHYRRUGHEHWUHIIHQGHWRHSDVVLQJRYHUHHQJHNRPHQPLOLHXNODVVHYROJHQVGHJHOGHQGHYRRUVFKULIWHQ
  VWHUNWHNODVVHYDQWHQPLQVWH&
  HHQJURRWVWHNRUUHODIPHWLQJYDQKHWJURYHWRHVODJPDWHULDDOPP
'UXNODJHQGLNNHUGDQPPPRHWHQ]LMQJHZDSHQGPHWHHQNUXLVQHWEHVWDDQGHXLWVWDYHQPHWHHQNHUQPLGGHOOLMQYDQWHQPLQVWHPP
niveau oplegging

afgewerkt peil

HQHHQKDUWRSKDUWDIVWDQGYDQPD[LPDDOPP VWDDONZDOLWHLW)H% 
1%ZDSHQLQJLQGUXNODJHQGLHDDQJHEUDFKWGLHQWWHZRUGHQRPDQGHUHUHGHQHQELMYRRUEHHOGWHQEHKRHYHYDQVFKLMIZHUNLQJ
steunpuntmomenten, het vermijden van scheurvorming in harde vloerafwerkingen etc., moet aanvullend worden afgestemd met de
hoofdconstructeur van het werk. Op deze gegevens is de minimale wapening dus niet afgestemd.

6

f. Slanke vloerconstructies
7HQ]LMDQGHUVDDQJHJHYHQZRUGWHUYDQXLWJHJDDQGDWHUWLMGHQVGHERXZIDVHJHHQRQGHUVWHPSHOLQJYDQNDQDDOSODWHQHQRIJHwQWHgreerde liggers is. Indien er bij de berekening van de kanaalplaatvloer wel uitgegaan is van een tijdelijke onderstempeling, dan wordt dit
aangegeven op de vloerentekening.

g. Afmetingen en toleranties
Bij het uitwerken van een project zijn goede details belangrijk. Deze moeten afgestemd zijn op de eigenschappen van de toe te passen
producten. De afmetingen van de vloerelementen zijn overeenkomstig onderstaande tabel:
Afmetingen
NOMINALE MAAT *
 /HQJWH

9DULDEHO
 6WDQGDDUGEUHHGWH
PP
 %UHHGWHSDVHOHPHQW PP
 (OHPHQWKRRJWH
=LHWHNHQLQJEODGHQELMKHWDWWHVWPHWSURGXFWFHUWL¿FDDW
* Betonafmetingen exclusief isolatiemateriaal
(YHQWXHOHPDDWDIZLMNLQJHQYROGRHQDDQDUWLNHOYDQ191
9RRUHHQVXFFHVYROOHPRQWDJHYDQYORHUHOHPHQWHQLVKHWWHYHQVYDQEHODQJGDWUHHGVYDQWHYRUHQUHNHQLQJZRUGWJHKRXGHQPHWGH
toleranties van de aansluitende bouwdelen en de nauwkeurigheid van de montage. De belangrijkste toleranties voor plaatvloeren zijn:
Toleranties
 /HQJWH
PP
 6FKXLQ
PP
 %UHHGWHPPHOHPHQW
PPJHPHWHQRSGHOHQJWHDV
 %UHHGWHSDVSODWHQ
±PP
 'LNWH
PP
VOORZIENINGEN:
 3ODDWV
PP
 *URRWWH
PP
 2SEXLJLQJ
PPPP
DIZLMNLQJRSGHEHUHNHQGHGRRURIRSEXLJLQJ
9HUGHULVGH1(1³%HWRQHOHPHQWHQ0D[LPDDOWRHODDWEDUHDIZLMNLQJ´YDQWRHSDVVLQJ



=RDOVYDOWDIWHOHLGHQ]DOHUUHNHQLQJPHHJHKRXGHQPRHWHQZRUGHQGDWYRRUJHVSDQQHQSURGXFWHQHHQRSEXLJLQJNXQQHQKHEEHQ'H
mate van opbuiging wordt onder andere bepaald door de hoeveelheid wapening, de krimp en kruip van het beton, de doorsnede en de
lengte van het element. Als leidraad voor het ontwerp geldt voor de opbuiging van voorgespannen plaatvloeren:
Wapening Toog
ZWAARTE WAPENING
Licht
 0LGGHO

OPBOLLING
0,0010 L niet groter dan D/40
/QLHWJURWHUGDQ'

 =ZDDU
/QLHWJURWHUGDQ'
L = plaatlengte, D = plaatdikte
Deze opbuiging is niet alleen van belang voor het bepalen van de dikte van eventuele druk- en afwerklagen maar ook voor de bepaling
van de aansluitdetails bij de kop- en zijoplegging van de elementen.

h. Afwerkingsniveau
1. Bovenzijde: Geschikt voor aanbrengen van zowel een cement of anhydriet gebonden afwerking, als een constructieve druklaag. Bij
druklagen wordt, indien vooraf overeengekomen, de bovenzijde extra opgeruwd.
2QGHU]LMGH$IZHUNLQJFRQIRUPDIZHUNLQJVNODVVH$1(13ODDWVHOLMNNXQQHQOXFKWEHOOHQHQRINOHLQHEHVFKDGLJLQJHQ
YRRUNRPHQ9RRUKHWDDQEUHQJHQYDQGHSODIRQGDIZHUNLQJGLHQWXKHWSODIRQGSODDWVHOLMNWHUHSDUHUHQRIXLWWHYODNNHQHQKHWSODIRQG
WHPHVVHQ1RUPDDOJHVSURNHQEOLMIWGHYQDDGLQKHW]LFKW

i. Sparingen in kanaalplaatvloeren
6SDULQJHQOHLGLQJVOHXYHQHQFHQWUDDOGR]HQNXQQHQYROJHQVELMJDDQGHULFKWOLMQHQIDEULHNVPDWLJZRUGHQDDQJHEUDFKW0HWXLW]RQGHULQJYDQNOLPDDWYORHUHQNXQQHQNOHLQHVSDULQJHQWRWPP]RQGHUPHHULQKHWKDUWYDQKHWNDQDDOZRUGHQJHERRUG7HUSODDWVHYDQ
GDPPHQLVGLWQLHWPRJHOLMNYDQZHJHGHDDQZH]LJKHLGYDQYRRUVSDQZDSHQLQJ'HULFKWOLMQHQVWDDQYHUPHOGLQGH6SDULQJVKDQGOHLGLQJ
NDQDDOSODWHQHQOHLGLQJYORHUHQ ELMODJH 9RRUOHLGLQJHQDSSDUWHPHQWHQYORHUHQVWDDWDDQYXOOHQGHLQIRUPDWLHYHUPHOGLQGHEURFKXUH
“installaties in leiding en appartementenvloer”.
6SDULQJHQHQFRPELQDWLHVYDQVSDULQJHQ]LMQDOWLMGRQGHUYRRUEHKRXGYDQFRQVWUXFWLHYHHQSURGXFWLHWHFKQLVFKHPRJHOLMNKHGHQHHD
ter beoordeling van Betonson.
*URWHUHVSDULQJHQZRUGHQXLWJHYRHUGPHWUDYHHOLM]HUV5RQGRPWUDSJDWHQJHOGHQRPFRQVWUXFWLHYHUHGHQHQEHSHUNLQJHQLQGHSODDWVHQ
grootte van sparingen. Bij trapgaten kunnen eventueel vulstukken worden meegeleverd.

j. Bevestigingsmiddelen

k. Trapgat
De standaard trapgatconstructie staat nader uitgewerkt in bijlage 3.
Bij trapgaten kunnen eventueel vulstukken worden meegeleverd.
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wel boren

wel boren

%HYHVWLJLQJVPLGGHOHQZRUGHQJHEUXLNWYRRUKHWYDVW]HWWHQYDQPRQWDJHPLGGHOHQ]RDOVSUR¿HOHQHQVFKRUHQDOVRRNYRRUYHUDQNHULQJHQYDQJHYHOHOHPHQWHQNDSGHOHQHQGHUJHOLMNHDDQGHYORHU5DDGSOHHJELMEHYHVWLJLQJVPLGGHOHQRRNGHGRFXPHQWDWLHYDQGH
betreffende leveranciers.
9HUDQNHULQJHQLQKHWEHWRQYDQHHQNDQDDOSODDWNDQSODDWVYLQGHQGRRU
  $QNHUVWHERUHQ%RRUXLWVOXLWHQGRSGHSODDWVZDDUGHNDQDOHQ
]LFKEHYLQGHQ9HUDQNHULQJYLQGWGXVSODDWVLQKHWEHWRQYDQGH
niet boren t.p.v. dammen
i.v.m. mogelijk aanwezige wapening
ERYHQRIRQGHUVFKLO1LHWERUHQLQGHGDPPHQRPGDW]LFKKLHULQ
wapening kan bevinden en de dammen kunnen splijten. Bij
plaatsing van meerdere spreidankers in eenzelfde kanaal dient
HHQWXVVHQUXLPWHYDQPLQLPDDOPPWHZRUGHQDDQJHKRXGHQ
  (HQDQNHUYHUELQGLQJLQWHVWRUWHQLQHHQKDOIYHUGLHSWHVSDULQJRI
voeg; ook een door-en-door verbinding is mogelijk.
9RRUNOLPDDWYORHUHQJHOGWGDWHUHHQEHSHUNLQJLVPEWKHWDDQEUHQmogelijke plaats voor instorten
van stekankers
gen van bevestigingsmiddelen i.v.m. de aanwezigheid van leidingen.
=LHKLHUYRRUGHVSHFL¿HNHSURGXFWLQIRUPDWLH

l. Rond kruipgat
In de isolatieplaatvloer worden kruipgaten fabrieksmatig aangebracht. Hiertoe
ZRUGWLQGHYHUKDUGHEHWRQHHQVSDULQJPHWHHQGLDPHWHUYDQPP
JHERRUG+HWJHERRUGHJDWZRUGWYRRU]LHQYDQHHQ(36LVRODWLHGHNVHO'LW
LVRODWLHGHNVHOUXVWRSHHQEHXJHOGLHLQGHNDQDOHQKDQJW9RRUWRHJDQJWRW
de kruipruimte is het isolatiedeksel en de beugel uiterst eenvoudig te verwijderen. Iedere kruipluikomranding met een minimum lengte/breedtemaat van
600 mm kan boven het gat worden geplaatst.

m. Installaties in Leiding- en Appartementenvloeren
In zowel eengezinswoningen als appartementen kunnen in kanaalplaten
leidingsleuven worden gemaakt in langs- en dwarsrichting. Daarvoor zijn
speciale Leidingvloeren ontwikkeld met een dikte van 200, 260 en 320 mm.
De sleuven hebben verschillende breedten afgestemd op de leidingen. In de
brochure “Installaties in Leiding- en Appartementenvloeren, leidraad voor de
installateur en werkvoorbereider” wordt hier verder op ingegaan.

n. Voorbereidingsschema
Om een opdracht tot volle tevredenheid te kunnen uitvoeren heeft Betonson na opdracht onderstaande gegevens nodig om het tekenwerk op te kunnen starten.
1. bouwkundige gegevens: (voor aanlevering; zie verwerkingsschema)
 DGH¿QLWLHYHZHUNWHNHQLQJHQ
b. bestekstekeningen
c. doorsneden
d. situatietekening
2. constructieve gegevens:
 DGH¿QLWLHYHFRQVWUXFWLHWHNHQLQJHQ
 EGH¿QLWLHYHIXQGHULQJVWHNHQLQJHQ ELMEHJDQHJURQG
c. constructieve details
d. bij staalconstructie ook staaltekening benodigd
3. sparingsopgave (indien reeds bekend)

Leverweek

7HNHQLQJµ9RRUXLWYRHULQJ¶
naar aannemer

'H¿QLWLHYHJHJHYHQV
bij Betonson

2de controle tekening
bij aannemer

&RQWUROHWHNHQLQJ
retour bij Betonson

1ste controle tekening
naar aannemer

9RRUEHVSUHNLQJPHWEHWURNken partijen

Gegevens bij Betonson
voor controle tekening

De ontvangst van bovenstaande gegevens is bepalend voor de start van het tekenwerk.
'LJLWDOHJHJHYHQVNXQWXWDYGH&R|UGLQDWRU7HNHQZHUNHQRQGHUYHUPHOGLQJYDQRQVRUGHUQXPPHUPDLOHQQDDU
tekenkamer@betonson.com

Richtlijn verwerkingsschema:
PRODUCT TYPE
week week week week week week week week
$SSDUWHPHQWHQYORHU
[
[
[
[
[
[
[
[
.OLPDDWYORHU
[
[
[
[
[
[
[
[
isolatieplaatvloer:
ZRQLQJERXZ
[

[
[


[
[
plaatvloer:
ZRQLQJERXZ
[

[
[


[
[
isolatieplaatvloer:
XWLOLWHLWVERXZ
[

[
[


[
[
3ODDWYORHUXWLOLWHLWVERXZ
[

[
[


[
[
Belangrijk:ERYHQJHQRHPGHYHUZHUNLQJVWLMGHQ]LMQVWDQGDDUGYHUZHUNLQJVWLMGHQ(YHQWXHOHDIZLMNLQJHQDIJHVWHPGRSXZZHUN]LMQLQ
overleg mogelijk.
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o. Schuine platen
6FKXLQHSODWHQPHWHHQ]DDJKRHNYDQDIJUDGHQWHQRS]LFKWHYDQGHOHQJWHDVNXQQHQIDEULHNVPDWLJZRUGHQJH]DDJG2PSURGXFWLHtechnische en logistieke redenen dienen platen met een zaaghoek < 30 graden door u in het werk schuin gezaagd te worden.

4. Aanvoer en opslag op de bouw
Handelingen met betrekking tot hijsen, opslag en transport mogen geen aanleiding geven tot beschadiging en/of scheurvorming van de
vloerelementen.

a. Mechanische aanvoer
9ORHUSODWHQZRUGHQWHQ]LMDQGHUVRYHUHHQJHNRPHQHHQGDJ
voor de verwerking op de bouw afgeleverd met vrachtwagens
met een laad- en losinstallatie. Bij het bepalen van de losplaats
dient rekening te worden gehouden met de positie van de
montagekraan ten opzichte van het bouwwerk en de
opgeslagen bouwmaterialen.

b. Tijdrijden
Als de lengte of het gewicht van de vloerelementen hiertoe aanleiding geeft, moeten de elementen direct vanaf de vrachtwagen in het
werk worden gemonteerd. Het is dan zaak dat er van tevoren goede afspraken worden gemaakt over de aanvoer en de verwerking van
de elementen om stagnatie te voorkomen.
De vloerenklem wordt veelal op de eerste vracht aangevoerd en gaat vervolgens met de
laatste vrachtwagen retour.

c. Opslag op de bouw
De verantwoordelijkheid voor de opslag op de bouw ligt bij
GHDDQQHPHU(HQORVKXOSQDPHQVGHDDQQHPHULVGHUKDOYH
ZHQVHOLMN9RRUKHWEHSDOHQYDQGHORVSODDWVGLHQWUHNHQLQJ
gehouden te worden met bijvoorbeeld geplande graafwerkzaamheden. De ondergrond van de losplaats dient over de
gehele breedte vlak en stabiel te zijn. Let erop, dat de stapel
stabiel blijft, met name na vorst. Gebruik, voor ongeïsoleerde
plaatvloeren, baddingen voor het tassen van de elementen.
Deze baddingen moeten een lengte hebben van 1,20 meter.
De elementen moeten vrij van de grond gestapeld worden.
De stapelhouten recht boven elkaar situeren en zo dicht
mogelijk bij de kop van de plaat. De tussenafstand van de
stapelhouten wordt bepaald door de kortste plaat in de tas.
Lossen op pallets wordt afgeraden.
Bij elementen die zijn voorzien van isolatie worden geen
baddingen als onderslagen en stapelhouten gebruikt. Deze
platen worden “koud” op de losplaats op elkaar gestapeld.
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5. Verwerking van de vloerelementen
a. Algemeen
De vloerelementen worden aangebracht overeenkomstig het legplan dat door ons is verstrekt. Hierbij dient men te controleren of men in
EH]LWLVYDQGHPHHVWUHFHQWHWHNHQLQJ,QVSHFWHHUELMDÀHYHULQJYDQGHSURGXFWHQRI



 JHOHYHUGLVZDWHULVRYHUHHQJHNRPHQ
 HYHQWXHOHUDYHHOLM]HUV]LMQPHHJHOHYHUG



 KHWPHUNHQGHZLM]HYDQPHUNHQMXLVWLV

  HUVSUDNHLVYDQWUDQVSRUWVFKDGHDDQGHHOHPHQWHQ
(YHQWXHOHRQYRONRPHQKHGHQSHURPJDDQGHPHOGHQ]RGDWVQHODFWLHJHQRPHQNDQZRUGHQRPWHYRRUNRPHQGDWHUWLMGHQVPRQWDJH
VWDJQDWLHRQWVWDDW*HZLFKWHQYDQGHHOHPHQWHQ]LMQRSGHWHNHQLQJYHUPHOG9HUJHHWYRRUKHWEHSDOHQYDQGHNUDDQFDSDFLWHLWQLHWKHW
gewicht van de klem en de tweesprong/kettingen mee te rekenen.

b. Hijsmiddelen
'HWHJHEUXLNHQKLMVPLGGHOHQPRHWHQDIJHVWHPG]LMQRSKHWWHYHUZHUNHQW\SHYORHUSODDW&RQWUROHHUYRRULQJHEUXLNQDPHDOWLMGGHVWDDW
en de werking van de hijsmiddelen alsook de gegevens ervan, zoals maximale hijslast, eigen gewicht van de klem en testdatum. Indien
JHZHQVWNXQQHQGHFHUWL¿FDWHQELMRQVRSJHYUDDJGZRUGHQ
1HHPELMYUDJHQFRQWDFWRSPHWRQ]HDIGHOLQJH[SHGLWLHWHO  

c. Vloerenklemmen
1. Standaard vloerenklemmen
Kanaalplaten worden verwerkt met een
vloerenklem die afgestemd is op het te
KLMVHQW\SHHOHPHQW9RRUYORHUSODWHQPHW
een lengtesleuf dient u een afwijkend type
YORHUHQNOHPWHJHEUXLNHQ ]LH.OHPPHQ
YRRUKLMVHQRSGHRQGHUVFKLO 'HVWDQdaard klem grijpt aan in een sponning ter
plaatse van de bovenschil, aan de zijkant
YDQKHWHOHPHQW9ROJGHDDQZLM]LQJHQ
van de kleminstructie voor het veilig hijsen
YDQGHHOHPHQWHQ =LHKLHUYRRUGHKLMVinstructie zoals aangegeven onder “MonWDJH´YHUGHURSLQGH]HLQVWUXFWLH 6WHOLQ
overleg met uw kraanbedrijf vast welke
vloerenklem voor de elementen op uw
werk nodig is. Indien is overeengekomen
dat Betonson de vloerenklem levert, kunnen wij u adviseren m.b.t. de juiste klem.
9RRUKHWYHUZHUNHQYDQYORHUHOHPHQWHQ
die buiten dit overzicht vallen, geven wij u
een advies op maat.

evenaar
ophangogen
kettingklem

gre
nd
el

tussenafstand

kettingklem

XLWYDOEHYHLOLJLQJ NHWWLQJ
klemnokken

2. Klemmen voor hijsen op de onderschil (HOS)
 (OHPHQWHQYDQRIPPGLNYRRU]LHQYDQHHQOHQJWHVOHXINXQQHQYRRU]LHQ]LMQYDQNOHPVSDULQJHQDDQGHUDQGYDQGHSODDW
Hierdoor grijpt de klem aan in de onderste sponning van het element. Betonson levert voor deze elementen de vloerenklem mee en
GHNOHPGLHQWRPYHLOLJKHLGVUHGHQHQDOWLMGRSGHRQGHUVFKLOYDQKHWHOHPHQWDDQWHJULMSHQ9ROJGHDDQZLM]LQJHQYDQGHLQVWUXFWLH
“Montage leidingplaatvloeren en klimaatvloeren” voor het veilig hijsen van de elementen.
3. Maximale oversteklengte (vanaf buitenkant klembek)
 9RRU/HLGLQJ$SSDUWHPHQWHQHQ.OLPDDWYORHUHQ KHUNHQEDDUDDQGLNNHRQGHUVFKLOJHHQERYHQZDSHQLQJ 0D[PHWHURYHUstek. Overige plaatvloeren Max. 2,00 meter overstek.
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d. Hijssleutels
9RRUKHWYHLOLJKLMVHQYDQSDVSODWHQGLHQWXKLMVVOHXWHOVWHJHEUXLNHQ:LMEUHQJHQGHVSDULQJHQYRRU
KLMVVOHXWHOVVWDQGDDUGLQRQ]HSDVSODWHQDDQ7HYHQVGLHQHQSODWHQZHONH]LMQYRRU]LHQYDQGHVWLFNHU
“verwerken met hijssleutels”, met hijssleutels te worden gehesen.
7RHWHSDVVHQW\SHKLMVVOHXWHO


 $OOHSODDWW\SHVWRWHQPHWPPGLN+6

  3ODDWW\SHV!PPGLN+6
'HPHHVWHNUDDQEHGULMYHQEHVFKLNNHQRYHUKLMVVOHXWHOV+6'H]HKLMVVOHXWHOV]LMQRRNWHYHUNULMJHQYLD
www.leenstra.nl%LMSODDWW\SHV!PPGLN]RUJW%HWRQVRQGDWGHMXLVWHKLMVVOHXWHOVZRUGHQPHHJHOHYHUG

e. Montage
9RRUHHQJRHGYHUORRSYDQGHPRQWDJHHQHHQEHYUHGLJHQGUHVXOWDDW]LMQGHYROJHQGHSXQWHQYDQEHODQJ


 +HWLVYDQEHODQJGDWDOOHSHUVRQHQGLHEHWURNNHQ]LMQELMGHPRQWDJHYDQGHYORHUJRHG
op de hoogte zijn van dit verwerkingsadvies en bekend zijn met de montagevolgorde.



 0DDWYHUGHOLQJYDQGHYORHUSODWHQYRRUDIRSGHRSOHJJLQJDIVFKULMYHQDOVFRQWUROHKXOS
middel tijdens het leggen.
 =RUJGDWGHHOHPHQWHQZRUGHQJHOHJGYROJHQVKHWOHJSODQ6SDULQJHQHQRYHULJH
 YRRU]LHQLQJHQNXQQHQWHURULsQWDWLHGLHQHQ
 ,QGLHQYHUHLVWNXQWXGHNDQDDODIGLFKWLQJDOYRRUDILQGHNDQDDONRSSHQDDQEUHQJHQ
 &RQWUROHHURIDOOHEHQRGLJGHYHLOLJKHLGVYRRU]LHQLQJHQDDQZH]LJHQRIDDQJHEUDFKW]LMQ
zoals dichtleggen trapgaten en kruipgaten, aanbrengen van leuningen of lifelines, e.d.
 &RQWUROHHURIGHRSOHJFRQVWUXFWLHYROGRHQGHVWDELHOLV+RHZRUGWGHDDQVOXLWLQJPHWGH
 VWDELOLWHLWVYRRU]LHQLQJHQJHERUJGHQZHUNWGLWRRNDOWLMGHQVGHPRQWDJH"1HHP]R
nodig vooraf maatregelen.
 2SOHJJLQJHQGLHQHQYODNHQVFKRRQWH]LMQOHWYRRUDORSGH
aansluitingen van lateien en dergelijke.
 ,QGLHQQRGLJRSOHJPDWHULDDODDQEUHQJHQWHQEHKRHYH
van een gelijkmatige belasting van de onderconstructie.
 2SOHJJLQJHQRSHHQWXVVHQVWHXQSXQWRQGHUVWRSSHQ
 %LMRSOHJJLQJHQLQGHOHQJWHULFKWLQJYDQGHSODDWJHHQ
oplegmateriaal toepassen, maar de plaat in een speciebed
vlijen of na montage onderkauwen met specie; dit in verband
met de toog van het element. Hierdoor wordt de

Dit geldt minimaal voor de kraanmachinist, de aanpikker en de stelploeg.


















 ERYHQOLJJHQGHEHODVWLQJYLDGH JHWRRJGH SODDWGRRUJHJHYHQ
aan de onderliggende constructie.
 %LMJHwVROHHUGHNDQDDOSODWHQLVDDQGHODQJV]LMGHZDDU]LFKRSOHJQRNNHQEHYLQGHQHHQ
indicatiesparing aangebracht
 &RQWUROHHUQDPRQWDJHRIGHLQKHWZHUNJHUHDOLVHHUGHRSOHJOHQJWHPLQLPDDOYDQGH
op het legplan aangegeven lengte bedraagt, met een minimum van
 PPELMRSOHJJLQJRSPHWVHOZHUN
 PPELMRSOHJJLQJRSDOGDQQLHWJHZDSHQGEHWRQ
 PPELMRSOHJJLQJRSSUR¿HOVWDDORIYROGRHQGHYRUPYDVWSODDWVWDDO

f. Hijsen van de elementen










 &RQWUROHHUYyyUKHWKLMVHQRIGHNOHPEHNNHQLQGHMXLVWHVWDQGVWDDQ
 3ODDWVGHYORHUHQNOHPERYHQKHW]ZDDUWHSXQW PLGGHQ YDQKHWHOHPHQW]RGDWGH
bekken van de klem niet buiten het element steken. Het zwaartepunt staat met de letter
 ³=´RSGHSODDWDDQJHJHYHQ
 &RQWUROHHURIKHWPD[LPDOHRYHUVWHNEXLWHQGHNOHPQLHWZRUGWRYHUVFKUHGHQ
 =HWGHKHQGHORPYDQGHVWDQGµ/26¶QDDUGHVWDQGµ9$67¶
 /LFKWKHWHOHPHQWHQLJV]LQVHQFRQWUROHHURIGHKLMVQRNNHQJRHGLQGHVSRQQLQJYDQKHW
element vallen.
 %UHQJELMYRRUNHXUPHWHHQDQNHUKDDNGHXLWYDOEHYHLOLJLQJVWUDNRQGHUGHSODDWDDQ
Het gebruik van deze uitvalbeveiliging is verplicht.
 +LMVPHWJHULQJHDDQYDQJVVQHOKHLGHQ]RQGHUVFKRNNHQRIVWRWHQ
 3DVYODNERYHQGHSODDWVYDQPRQWDJHGHXLWYDOEHYHLOLJLQJORVPDNHQHQGHJUHQGHOV

12

 RP]HWWHQYDQGHVWDQGµ9$67¶QDDUGHVWDQGµ/26¶


 /HJKHWHOHPHQWRS]¶QSODDWVHQKLMV]RQGHUIRUFHUHQGHRQWNRSSHOGHYORHUHQNOHPXLW
de voeg.



 9HU]DPHOGHVWDSHOKRXWHQHQOHJGH]HNUXLVOLQJVRSHHQSDOOHW]RGDWGH]HUHWRXU
genomen kunnen worden.

g. Schuin hijsen
Bij gebruik van de juiste vloerenklem is het toegestaan
om de vloerplaat in zijn lengterichting schuin te hijsen.
'HVFKXLQWHPDJQLHWJURWHU]LMQGDQGHSODDWGLNWH
cm. In breedterichting van de plaat is montage in een
schuin vlak niet toegestaan.
Mogelijk moeten er in het ontwerp
YRRU]LHQLQJHQ VSDULQJHQ ZRUGHQRSJHQRPHQRPHHQ
schuine montage mogelijk te maken. Dit dient derhalve
tijdig opgegeven te worden.

h. Verkorte handleidingen
D 0RQWDJHNDQDDOSODDWYORHUHQYHLOLJKLMVHQHQYDOEHYHLOLJLQJ ELMODJH
E 0RQWDJH/HLGLQJSODDWYORHUHQHQNOLPDDWYORHUHQPPHQGLN ELMODJH

i. Verwerking van platen voorzien van hijssleutelsparingen:






 +DQJGHKLMVVOHXWHOVDDQHHQWZHHVSURQJPHWGHMXLVWH
lengte. Maak zo nodig de kettingen met behulp van
kettingverkorters op de juiste lengte.
 1HHPDOVOHQJWHYRRUGHWZHHVSURQJGHKDUWRSKDUWPDDW
van de sparingen.
 %UHQJGHVOHXWHODDQLQGHVSDULQJHQGUDDLGH]H
graden.
 /LFKWKHWHOHPHQWHQLJV]LQVHQRYHUWXLJXHUYDQGDWGH
hijssleutels goed onder de dammen aangrijpen.
 +LMVJHOLMNPDWLJHQPRQWHHUKHWHOHPHQW

j. Montage raveelijzer
In bijlage 4 staat de montage van de trapgatconstructie beschreven. In bijlage 6 staat
beschreven hoe een verzonken raveelijzer gemonteerd en afgewerkt wordt.

k. Tijdelijke onderstempeling
1. Kanaalplaten zonder druklaag
Bij grotere overspanningen kunnen, gezien de aard van het product, grotere plaatwisselingen dan gebruikelijk optreden. Indien het
SODIRQGLQKHW]LFKWEOLMIWGLHQWKLHUPHHUHNHQLQJWHZRUGHQJHKRXGHQ(HQ SODDWVHOLMN VWHOMXNNDQKLHUELMYDQGLHQVW]LMQ'LWMXNGLHQW
voor het vullen van de voegen te worden aangebracht en mag pas worden verwijderd nadat de voegen voldoende verhard zijn.
2. Kanaalplaat met druklaag
Omwille van sterkte kan het nodig zijn de vloer voor het aanbrengen van de voegen en de druklaag, te onderstempelen. In uitzonderingsgevallen kan het noodzakelijk zijn om voor de montage van de vloerelementen een montagejuk aan te brengen. De onderstemSHOLQJPDJSDVZRUGHQYHUZLMGHUGQDGDWGHGUXNODDJYROOHGLJYHUKDUGLV9RRUDDQZLM]LQJHQEHWUHIIHQGHGHQRRG]DDNHQSODDWVYDQ
de onderstempeling verwijzen wij naar onze tekeningen.
3. Slanke vloerconstructies en geïntegreerde liggers
 7HQ]LMDQGHUVDDQJHJHYHQZRUGWHUYRRUVODQNHYORHUFRQVWUXFWLHVYDQXLWJHJDDQGDWGHVWDOHQOLJJHUVWLMGHQVGHERXZIDVHQLHWZRUGHQRQGHUVWHXQGHHQHQDQGHU]RDOVEHVFKUHYHQLQKHW&85%P6DDQEHYHOLQJ
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l. Kanaalafdichting
9RRUKHWHYHQWXHHODIVWRUWHQYDQGHNRSSHQYDQGHNDQDDOSODWHQGLHQHQGHNDQDOHQGLFKWJH]HWWHZRUGHQ9RRUGHNDQDDOVVHULHNXQQHQELM%HWRQVRQVSHFLDOHSDVVHQGHNDQDDODIGLFKWLQJHQEHVWHOGZRUGHQ'H]HGLHQHQYyyUJRHGNHXULQJYDQKHWWHNHQZHUNRSJHJHYHQ
te worden, zodat wij voor een tijdige levering zorg kunnen dragen.
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6. Aandachtspunten na de montage
a. Algemeen
1DKHWYHUZHUNHQYDQGHYORHULVKHW]DDNGH]HRSHHQDDQWDOSXQWHQWH
controleren alvorens de voegvulling wordt aangebracht.



 &RQWUROHHURIDOOHHOHPHQWHQRYHUHHQNRPVWLJKHWOHJSODQ]LMQYHUZHUNW
 &RQWUROHHUQDPRQWDJHELMSODDWYORHUHQGHRQGHU]LMGHYDQGHYORHURS
eventuele hoogteverschillen bij de oplegging. Let hierbij vooral op korte
en lange platen gecombineerd in 1 vloerveld en controleer de onderzijde
van de vloer op eventuele toogverschillen. Het nastellen van de vloer
 PRHWSODDWVYLQGHQYRRUKHWDIVWRUWHQYDQGHQDGHQ9RRUYORHUHQGLHDDQ
de onderzijde worden afgewerkt met spackspuitpleister of een
dergelijke afwerking verdient het aanbeveling een juk te plaatsen om



eventuele plaatwisselingen te elimineren.
 %UHQJYRRUHYHQWXHOHDDQVWRUWLQJHQGHQRGLJHEHNLVWLQJHQHQ
driehoeklatjes ten behoeve van vellingkanten aan.
















 =RUJGDWGHUDYHHOLM]HUVJRHG]LMQQDJHVWHOGPDDNKLHUELMJHEUXLN
van kunststof montageplaatjes.
 0DDNGHRQJHZDSHQGHDDQVWRUWVWURNHQQLHWEUHGHUGDQPP
 %HYRFKWLJYRRUKHWDIVWRUWHQGHYRHJHQHQGHRYHULJHDDQVWRUWYODNNHQ
 %UHQJGHYRHJYXOOLQJDDQHQOHWKLHUELMRSKHWYROJHQGH
 6WHUNWHNODVVH&RIKRJHU
 *URRWVWHNRUUHODIPHWLQJYDQKHWWRHVODJPDWHULDDOPP
 ,QGLHQGHYRHJEUHHGWHPPLVPDJGHJURRWVWH
korrelafmeting van het toeslagmateriaal 16 mm zijn
- Grind, zand en cement voldoen aan geldende voorschriften.
- Juiste consistentie zodat deze niet door de voegen lekt
 9RHJHQYROOHGLJYXOOHQ
- Bij lage buitentemperatuur is de verhardingstijd langer; houd hier
 UHNHQLQJPHH=RQRGLJPDDWUHJHOHQWUHIIHQWHJHQEHYULH]HQ

9RRUEHHOGSODWWHJURQGYHUGLHSLQJVYORHU

 9HUZLMGHUHYHQWXHOHOHNVSHFLHGLUHFWQDKHWDIVWRUWHQYDQGHYRHJHQPHW
een bezem.
 =RUJHUYRRUGDWWLMGHQVGHERXZIDVHGHDDQJHJHYHQEHODVWLQJHQQLHW
worden overschreden; raadpleeg bij twijfel of in geval van bijzondere
 EHODVWLQJRQ]H7HNHQNDPHU'HQNELMGH]HEHODVWLQJHQELMYRRUEHHOGDDQ
opperbelasting, schoren, steigers, bekistingen en dergelijke. Breng een
juk aan als deze belastingen niet vooraf in de berekening van de
elementen zijn meegenomen.
 9RRUNRPVFKDGHDDQGHYORHUGRRUJHPHWVHOGHFRQVWUXFWLHVWLMGLJDI
te schoren.

b. Leidingvloeren, aanvullende aandachtspunten
9RRU/HLGLQJYORHUHQJHOGHQWHQRS]LFKWHYDQRQ]HDQGHUHYORHUHQDDQYXOOHQGGHYROJHQGH
adviezen:
  2PGDW/HLGLQJYORHUHQVOHXYHQKHEEHQZRUGWHUJHHQERYHQZDSHQLQJWRHJHSDVW
hierdoor mogen de overstekken tijdens opslag en montage maximaal 1 meter
bedragen.
  9RRUKHWYHLOLJYHUZHUNHQYDQGHYORHUHOHPHQWHQNXQQHQGHVOHXYHQ
voorzien zijn van “bruggetjes”. In voorkomend geval dient de klembek
ter plaatse van deze bruggetjes aan te grijpen. De bruggetjes dienen
door de aannemer na montage van de vloer op de bouwplaats te worden
verwijderd.
  ,QGLHQGHDDQQHPHUKHHIWJHNR]HQYRRUGHXLWYRHULQJ³GRRU%HWRQVRQURQGXLW
 JHKDDOGHVSDULQJHQ´YRRUGH09:7:]DOGHUXLPWHWXVVHQGHXLW
 JHKDDOGHVSDULQJHQGHXLWEODDVSLMSYDQGH09:7:PHW385JHYXOG
 PRHWHQZRUGHQ'HOHQJWHYDQGHWXLWHQYDQGH09:7:GLHQWDOWLMG
afgestemd te worden op de dikte van de onderschil.



'RRUVQHGHOHLGLQJYORHU

'RRUVQHGHDSSDUWHPHQWHQYORHU



 ,QGLHQHUHHQYDQERYHQJHQRHPGRSSHUVFKHPDDIZLMNHQGHRSSHUEHODVWLQJRSGHYORHU
wordt aangebracht, dient vooraf een juk in het midden van de overspanning geplaatst
te worden.



 'HSODWHQ]LMQQDKHWYHUKDUGHQYDQGHDDQJHVWRUWHSODDWYRHJHQYROOHGLJEHODVWEDDU
 9RRUYORHUHQGLHDDQGHRQGHU]LMGHZRUGHQDIJHZHUNWPHWVSDFNVSXLWSOHLVWHURILHWV
dergelijks verdient het aanbeveling om in het midden van de overspanning een juk te



plaatsen om eventuele plaatwisselingen te elimineren.
 2PGDWGHYORHUPHWRSHQVOHXYHQUHHGVYROOHGLJEHODVWEDDULVNXQQHQGHOHLGLQJHQ
tenzij anders aangegeven, zowel in de ruwbouw- als tijdens de afbouwfase worden
aangebracht. Dit biedt de mogelijkheid om optimaal in te spelen op individuele
woonwensen van toekomstige gebruikers.



 'HVOHXYHQKRHYHQWHQ]LMDQGHUVDDQJHJHYHQQLHWFRQVWUXFWLHIWHZRUGHQJHYXOG
 HHQYXOOLQJPHW]DQGFHPHQWVSHFLHRI]HOIV JHVWDELOLVHHUG ]DQGEHKRRUWWRWGH
mogelijkheden.

c. Constructieve druklagen
9RRUKHWDDQEUHQJHQYDQFRQVWUXFWLHYHGUXNODJHQZRUGWYHUZH]HQQDDUSXQW e van deze voorschriften.

d. Ontwateringsgaatjes
&RQWUROHHUGHRQWZDWHULQJVJDDWMHVUHJHOPDWLJRSHHQJRHGHZHUNLQJHQSULNRIERRUGH]H]RQRGLJGRRU]RGDWHU]LFKJHHQERXZHQ
spoelwater in de kanalen kan verzamelen.

e. Opperschema
'LUHFWQDPRQWDJHNXQQHQGHSODWHQEHODVWZRUGHQFRQIRUPKHWRSSHUVFKHPD ELMODJH ,QGLHQKLHUYDQZRUGWDIJHZHNHQGLHQWGLW
vooraf te worden opgegeven.

f. Boren in het werk
0HWXLW]RQGHULQJYDQ.OLPDDWYORHUHQNXQQHQNOHLQHVSDULQJHQWRWPP]RQGHUPHHULQKHWKDUWYDQKHWNDQDDOZRUGHQJHERRUG7HU
SODDWVHYDQGDPPHQLVGLWQLHWPRJHOLMNYDQZHJHGHDDQZH]LJKHLGYDQYRRUVSDQZDSHQLQJ=LHRRNSXQW j en bijlage 3.
Het boren van grotere sparingen in het werk alleen uitvoeren wanneer dit is opgenomen op de tekening en is verdisconteerd in de
EHUHNHQLQJ9RRURYHULJHVSDULQJHQGLHLQKHWZHUNPRHWHQZRUGHQDDQJHEUDFKWDGYLVHUHQZLMXYRRUDIFRQWDFWRSWHQHPHQPHWRQ]H
7HNHQNDPHU

g. Afwerkvloer
$IKDQNHOLMNYDQGHXLWHLQGHOLMNHYORHUDIZHUNLQJNDQGHDIZHUNYORHURQJHZDSHQGJHZDSHQGHQRIJHGLODWHHUGZRUGHQDDQJHEUDFKW9RRU
advies hierin verwijzen wij naar de leverancier van de afwerkvloer.

h. Voorstel dakaansluiting
Door de bijzondere vochthuishouding van de dakvloer kan soms na
verwerking een geringe toename van de toog worden geconstateerd.
Om eventuele visuele schade zoveel mogelijk te voorkomen wordt
JHDGYLVHHUGRPGHDIZHUNLQJYDQGDNYORHUHQRQGHUOLJJHQGH ELQQHQ
wanden niet zonder meer door te laten lopen. Insnijden van de afZHUNLQJELMGHRYHUJDQJZDQGYORHUZRUGWPLQLPDDODDQEHYROHQ9RRU
de aansluiting van niet dragende scheidingswanden aan de dakvloer
wordt onderstaand detail geadviseerd.

plafondlat

na wandafwerking de aftimmerlatten aanbrengen

niet-dragende scheidingswand
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7. Tenslotte
Deze verwerkingshandleiding kan niet op alle mogelijke vragen antwoord geven omdat uw bouwproMHFWVSHFL¿HNHNHQPHUNHQKHHIW+HWNDQYRRUNRPHQGDWXEHKRHIWHKHHIWDDQHHQDGYLHVRSPDDW
Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen; onze medewerkers van zowel de binnendienst als
YDQGH%XLWHQGLHQVWODWHQXJUDDJSUR¿WHUHQYDQRQ]HNHQQLV

Bijlagen verwerkingshandleiding kanaalplaten
1. verdeling taken en verantwoordelijkheden t.a.v. engineering prefab betonelementen
2. sparingshandleiding kanaal en leidingplaatvloeren
3. standaard trapgatconstructie
4. veilig hijsen en valbeveiliging
 PRQWDJHOHLGLQJSODDWYORHUHQHQNOLPDDWYORHUHQPPHQPPGLN
6. montage- en afwerkingsadvies verzonken raveelijzer
 RSSHUVFKHPDSODDWYORHU



