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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 
 
Het leveren en plaatsen van doorponslatten die het doorponsen van de vloerplaten voorkomen door het 
opnemen  van de dwarskracht veroorzaakt door de kolommen in de platen. 
 
 

Beschrijving 
 
De doorponswapening bestaat uit een reeks deuvels om de meest kritische zone in de vloerplaat te versterken. 
De deuvels zijn gelast op een strip en zijn vervaardigd uit gekartelde staven waarvan de beide uiteinden gesmeed 
zijn in de vorm van nagelkoppen. 
De deuvellatten worden straalsgewijs rondom de kolom in de vloerplaat geplaatst. 
Het aantal nodige deuvels, de diameter van de deuvel, de hoogte en de lengte van de deuvellatten wordt bepaalt 
door Leviat of het studiebureau. 
In het geval dat Leviat zich bezig houdt met de afmetingen van de Armatec, moet de berekeningsnota 
goedgekeurd worden door de project verantwoordelijke. 
 
 

Toepassing 
 
Het uiteinde van de deuvellat met inkeping moet tegen de zijde van de kolom geplaatst worden. 
De lat wordt vastgenageld aan de bekisting zodat ze niet kan bewegen tijdens het betonneren van de vloerplaat. 
Ze wordt op een goede afstand gehouden van de bekisting door de aangepaste afstandhouders. 
 
 

Merk 
 
ARMATEC van PLAKA of gelijkwaardig 
 
 

Opmeting 
 
Deuvellat per stuk 
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