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PLAKA - STAR 
Punctuele vertikale wapeningsafstandhouder 
REF 03.02.09 - Versie V02 – 01/06/2021 

©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. 

 

TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Voorschriften van de producent 

 

Productbeschrijving 
 

 

STAR is een punctuele afstandshouder uit polyethyleen, vooral aangepast voor 
vertikale wapeningstaven. 
Door zijn ontwerp past STAR zich aan talrijke staafdiameters aan. 
Zijn open structuur verzekert een zeer goede indringing van het beton. 
Zijn getande structuur laat de STAR toe om tijdens het betonneren en het trillen 
op zijn plaats te blijven. 
DINKI: 

• is bestendig in base oplossingen 

• beïnvloedt de corrosiebestendigheid van de wapeningstaven 
 

Het type STAR wordt bepaald door : 

• de vereiste betondekking van de wapeningstaaf 

• de staafdiameter 
 

Toepassingsgebied 
 

Hoofdzakelijk voor vertikale wapeningstaven. 
 

Dimensies 
 

Dimensies en materiaal 

Referentie Schema E 
(mm) 

φ 
(mm) 

st/Box Kg/1000 

RS2503 

 

15 4-10 5000 2.57 

RS2504 20 4-12 4000 3.43 

RS2497 20 6-20 2000 8.05 

RS2505 25 4-12 2500 4.83 

RSR2505 25 4-12 2500 6.01 

RS2498 25 6-20 1000 8.58 

RS2506 30 4-12 1500 6.44 

RSR2506 30 4-12 1500 9.98 
RS2507 30 6-20 1000 14.48 
RS2508 35 4-12 1000 10.19 
RSR2508 35 4-12 1000 12.24 

RS2501 40 5-14 750 12.55 
RSR2501 40 5-14 750 20.08 
RS2509 40 6-20 500 20.06 

RS2510 50 8-14 500 22.85 
RS2502 50 6-20 500 24.03 

RS2512 60 12-20 250 34.33 

RS2514 75 12-20 250 45.38 
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Plaatsing 
 

 

De STAR-afstandshouder wordt vastgeklemd op de wapeningstaaf om de vereiste 
betondekking van de staaf te verzekeren. 
Het is noodzakelijk om voldoende afstandhouders te voorzien op de wapeningsstaaf 
zodanig dat de betondekking van de wapeningstaaf wordt verzekerd over de volledige 
lengte.  
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