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1. Algemeen

In deze verwerkingsvoorschriften zijn vele zaken opgenomen die van belang zijn voor de werkvoorbereiding en voor de verwerking van 

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:

Deze verwerkingsvoorschriften dienen bij de eerste levering op de bouwplaats aanwezig te zijn. 



3

2. Inhoudsopgave

1. Algemeen ...........................................................................................................................................................................................2

2. Inhoudsopgave .....................................................................................................................................................................................3

3. Ontwerp .................................................................................................................................................................................................4

a. Kwaliteit engineering prefab betonelementen geregeld..............................................................................................................4

b. Opleggingen...............................................................................................................................................................................4

c. Opleggingen bij geïsoleerde vloeren..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................6

............................................................................................................................................................6

............................................................................................................................................................

g. Afmetingen en toleranties ..........................................................................................................................................................

h. Afwerkingniveau.........................................................................................................................................................................8

................................................................................................................................................8

j. Bevestigingsmiddelen ................................................................................................................................................................8

.......................................................................................................................................................................................8

.............................................................................................................................................................................9

m. Installaties in Leiding- en Appartementenvloeren.......................................................................................................................9

...............................................................................................................................................................9

.........................................................................................................................................................................10

4. Aanvoer en opslag op de bouw .........................................................................................................................................................10

a. Mechanische aanvoer ..............................................................................................................................................................10

..................................................................................................................................................................................10

c. Opslag op de bouw ..................................................................................................................................................................10

5. Verwerking van vloerelementen.........................................................................................................................................................11

a. Algemeen.................................................................................................................................................................................11

b. Hijsmiddelen ............................................................................................................................................................................11

......................................................................................................................................................................11

  2. Klemmen voor hijsen op de onderschil

  3. Maximale oversteklengte

d. Hijssleutels...............................................................................................................................................................................12

e. Montage...................................................................................................................................................................................12

f. Hijsen van de elementen..........................................................................................................................................................12

...........................................................................................................................................................................13

............................................................................................................................................................13

........................................................................................................13

j. Montage raveelijzer..................................................................................................................................................................13

........................................................................................................................................................13

  1. Kanaalplaten zonder druklaag

  2. Kanaalplaten met druklaag

I. Kanaalafdichting ......................................................................................................................................................................14

6. Aandachtspunten na de montage......................................................................................................................................................15

a. Algemeen.................................................................................................................................................................................

b. Leidingvloeren; aanvullende aandachtspunten ........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................16

d. Ontwateringsgaatjes ................................................................................................................................................................16

e. Opperschema ..........................................................................................................................................................................16

f. Boren in het werk .....................................................................................................................................................................16

g. Afwerkvloer ..............................................................................................................................................................................16

............................................................................................................................................................16

7. Tenslotte .........................................................................................................................................................................................17



4

3. Ontwerp

a. Kwaliteit engineering prefab betonelementen geregeld

Betonson levert de vloerelementen volgens categorie 4a van de bovengenoemde indeling. De verdeling van taken en 

www.kiwabeton.nl

b. Opleggingen

De ontwerp-opleglengte a

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 OPLEGLENGTE (MM)  

Metselwerk               90                                                   

Vloerbelastingklasse II (overige bouw):

voldoen aan de voorwaarde:

waarin:

a = ar o

ao

ar = de afstand van de rand van de tussenlaag tot 

de rand van de oplegging; voor ar mag geen grotere 

-

L = dagmaat in mm

Voorkeursmaten opleglengte

-

voorkeursmaten:

Indien een grotere opleglengte gewenst is, dient u er rekening mee te houden dat de vloer niet wordt ingeklemd.

aL

a ar 0



c. Oplegging bij geïsoleerde vloeren

1. Geïsoleerde oplegging.

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 hier-

toe mogelijk om bouwfysische redenen te worden aangepast.

KKopoplegging

K

98130 130

K

220

300
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d. (SBR) Centreerstrip

Centreerstrips hebben afhankelijk van de toepassing de volgende functies:

Centreerstrips worden toegepast in de volgende situaties:

Betonson kan hiervoor SBR Centreerstrip met de volgende eigenschappen meeleveren:

Afmeting : 40 x 3 mm2

Weerbestendig

oplegmateriaal worden verlangd.

e. Constructieve druklagen

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:

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.

afgewerkt peil niveau oplegging



f. Slanke vloerconstructies

-

greerde 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 *

* Betonafmetingen exclusief isolatiemateriaal

toleranties van de aansluitende bouwdelen en de nauwkeurigheid van de montage. De belangrijkste toleranties voor plaatvloeren zijn:

Toleranties

  

VOORZIENINGEN:
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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 OPBOLLING

Licht 0,0010 L niet groter dan D/40

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.

i. Sparingen in kanaalplaatvloeren

-

“installaties in leiding en appartementenvloer”.

ter beoordeling van Betonson.

grootte van sparingen. Bij trapgaten kunnen eventueel vulstukken worden meegeleverd.

j. Bevestigingsmiddelen

-

betreffende leveranciers.

wapening kan bevinden en de dammen kunnen splijten. Bij 

plaatsing van meerdere spreidankers in eenzelfde kanaal dient 

voeg; ook een door-en-door verbinding is mogelijk.

-

gen van bevestigingsmiddelen i.v.m. de aanwezigheid van leidingen. 

k. Trapgat

De standaard trapgatconstructie staat nader uitgewerkt in bijlage 3. 

Bij trapgaten kunnen eventueel vulstukken worden meegeleverd.

w
e
l 
b
o
re

n

w
e
l 
b
o
re

n

niet boren t.p.v. dammen

i.v.m. mogelijk aanwezige wapening

mogelijke plaats voor instorten

van stekankers
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l. Rond kruipgat

In de isolatieplaatvloer worden kruipgaten fabrieksmatig aangebracht. Hiertoe 

de kruipruimte is het isolatiedeksel en de beugel uiterst eenvoudig te verwij-

deren. 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 teken-

werk op te kunnen starten.

1. bouwkundige gegevens: (voor aanlevering; zie verwerkingsschema)

b. bestekstekeningen

c. doorsneden

d. situatietekening

2. constructieve gegevens:

c. constructieve details

d. bij staalconstructie ook staaltekening benodigd

3. sparingsopgave (indien reeds bekend)

De ontvangst van bovenstaande gegevens is bepalend voor de start van het tekenwerk.

tekenkamer@betonson.com

Richtlijn  verwerkingsschema:

PRODUCT TYPE week week week week week week week week

isolatieplaatvloer: 

plaatvloer: 

isolatieplaatvloer: 

Belangrijk:

overleg mogelijk.
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o. Schuine platen

-

technische 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

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 

gehouden te worden met bijvoorbeeld geplande graafwerk-

zaamheden. 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 

gewicht van de klem en de tweesprong/kettingen mee te rekenen.

b. Hijsmiddelen

en de werking van de hijsmiddelen alsook de gegevens ervan, zoals maximale hijslast, eigen gewicht van de klem en testdatum. Indien 

c. Vloerenklemmen

1. Standaard vloerenklemmen

Kanaalplaten worden verwerkt met een 

vloerenklem die afgestemd is op het te 

een lengtesleuf dient u een afwijkend type 

-

daard klem grijpt aan in een sponning ter 

plaatse van de bovenschil, aan de zijkant 

van de kleminstructie voor het veilig hijsen 

-

instructie zoals aangegeven onder “Mon-

overleg met uw kraanbedrijf vast welke 

vloerenklem voor de elementen op uw 

werk nodig is. Indien is overeengekomen 

dat Betonson de vloerenklem levert, kun-

nen wij u adviseren m.b.t. de juiste klem. 

die buiten dit overzicht vallen, geven wij u 

een advies op maat.

2. Klemmen voor hijsen op de onderschil (HOS)

Hierdoor grijpt de klem aan in de onderste sponning van het element. Betonson levert voor deze elementen de vloerenklem mee en 

“Montage leidingplaatvloeren en klimaatvloeren” voor het veilig hijsen van de elementen.

3. Maximale oversteklengte (vanaf buitenkant klembek)

-

stek. Overige plaatvloeren Max. 2,00 meter overstek.

klemnokken

kettingklem

g
re

n
d
e
l

tussenafstand

evenaar

ophangogen

kettingklem
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d. Hijssleutels

“verwerken met hijssleutels”, met hijssleutels te worden gehesen.

www.leenstra.nl

e. Montage

op de hoogte zijn van dit verwerkingsadvies en bekend zijn met de montagevolgorde. 

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

middel tijdens het leggen.

zoals dichtleggen trapgaten en kruipgaten, aanbrengen van leuningen of lifelines, e.d.

nodig vooraf maatregelen.

aansluitingen van lateien en dergelijke.

van een gelijkmatige belasting van de onderconstructie.

  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 

aan de onderliggende constructie.

indicatiesparing aangebracht

op het legplan aangegeven lengte bedraagt, met een minimum van

f. Hijsen van de elementen

bekken van de klem niet buiten het element steken. Het zwaartepunt staat met de letter 

element vallen.

Het gebruik van deze uitvalbeveiliging is verplicht.
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de voeg.

genomen kunnen worden.

g. Schuin hijsen

Bij gebruik van de juiste vloerenklem is het toegestaan 

om de vloerplaat in zijn lengterichting schuin te hijsen. 

cm. In breedterichting van de plaat is montage in een 

schuin vlak niet toegestaan.

Mogelijk moeten er in het ontwerp

schuine montage mogelijk te maken. Dit dient derhalve 

tijdig opgegeven te worden.

h. Verkorte handleidingen

i. Verwerking van platen voorzien van hijssleutelsparingen:

lengte. Maak zo nodig de kettingen met behulp van

  kettingverkorters op de juiste lengte. 

van de sparingen.

  graden.

  hijssleutels goed onder de dammen aangrijpen.

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 

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 uitzonde-

ringsgevallen kan het noodzakelijk zijn om voor de montage van de vloerelementen een montagejuk aan te brengen. De onderstem-

de onderstempeling verwijzen wij naar onze tekeningen.

3. Slanke vloerconstructies en geïntegreerde liggers

-



14

l. Kanaalafdichting

-

te worden, zodat wij voor een tijdige levering zorg kunnen dragen.



6. Aandachtspunten na de montage

a. Algemeen

controleren alvorens de voegvulling wordt aangebracht.

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 

de onderzijde worden afgewerkt met spackspuitpleister of een 

dergelijke afwerking verdient het aanbeveling een juk te plaatsen om 

eventuele plaatwisselingen te elimineren.

driehoeklatjes ten behoeve van vellingkanten aan.

van kunststof montageplaatjes.

  korrelafmeting van het toeslagmateriaal 16 mm zijn

- Grind, zand en cement voldoen aan geldende voorschriften.

- Juiste consistentie zodat deze niet door de voegen lekt

- Bij lage buitentemperatuur is de verhardingstijd langer; houd hier 

een bezem.

worden overschreden; raadpleeg bij twijfel of in geval van bijzondere 

opperbelasting, schoren, steigers, bekistingen en dergelijke. Breng een 

juk aan als deze belastingen niet vooraf in de berekening van de 

elementen zijn meegenomen.

te schoren.

b. Leidingvloeren, aanvullende aandachtspunten

adviezen:

hierdoor mogen de overstekken tijdens opslag en montage maximaal 1 meter 

  bedragen.

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.

afgestemd te worden op de dikte van de onderschil.
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wordt aangebracht, dient vooraf een juk in het midden van de overspanning geplaatst 

te worden.

dergelijks verdient het aanbeveling om in het midden van de overspanning een juk te 

plaatsen om eventuele plaatwisselingen te elimineren. 

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.

mogelijkheden.

c. Constructieve druklagen

 e van deze voorschriften.

d. Ontwateringsgaatjes

spoelwater in de kanalen kan verzamelen.

e. Opperschema

vooraf te worden opgegeven.

f. Boren in het werk

 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 

g. Afwerkvloer

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 

wanden niet zonder meer door te laten lopen. Insnijden van de af-

de aansluiting van niet dragende scheidingswanden aan de dakvloer 

wordt onderstaand detail geadviseerd.

plafondlat

na wandafwerking de aftimmer-

latten aanbrengen

niet-dragende scheidingswand



7. Tenslotte

Deze verwerkingshandleiding kan niet op alle mogelijke vragen antwoord geven omdat uw bouwpro-

Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen; onze medewerkers van zowel de binnendienst als 

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

6. montage- en afwerkingsadvies verzonken raveelijzer


