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©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.  
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

BESTEKTEKST 

Onderwerp 

De dienstverlening omvat de levering en implementatie van een bus montagesysteem voor stortnaden daar 
waar wapening met speciale cylindervormige netten worden uitgerold. 
 
 

Beschrijving 
De versterkingsprofielen zijn in afwachting van het betonneren, rechts voorzien van pakkingen. 
Het koppelingsysteem is opgebouwd uit betonstaal voorzien van een net en een huls ( voorzien van een slot om 
losraken van de huls te voorkomen bij het hanteren ). De staven zijn van B500B staal en zijn verkrijgbaar in 
diameters van 12, 14, 16, 20, 25, 28 ,32, en 40 mm. 
 
Het net moet cylindervormig en opgerold zijn. Om elk effect van inkeping op de staven te vermijden, is vast 
hechten niet toegestaan. Het is noodzakelijk dat de metric van het net altijd strikt groter is dan de nominale 
diameter van de staaf. 
 
Tijdens de uitvoering, dienen de staven voorzien te worden van een huls en in een doos, monobox of multibox, 
bevestigd te worden. Deze garandeert de juiste positionering van de huls en voorkomt de doorgang van vuil 
voor de huls. 
 
Na plaatsing van de tweede staaf in de huls, moet op het juiste moment een koppeling aangebracht worden, 
volgens de voorschriften van de fabrikant.  
 
 

Toepassing 
Het montagesysteem met de hulzen kan in allerlei voegwerken gebruikt worden, zelfs in verbindingen tussen 
platen, muren, balken, …. en in suspensiewanden. 
Het koppelingssysteem met de hulzen kan ook gebruikt worden bij overlapping van de staven. 
 
 

Merk 
 
COUPLERBOX van PLAKA of gelijkwaardig 
 

Opmeting 
 
Hulzen en netten per stuk. 
Staal per m. 
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