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PROFIEL TYPE A Premium 
Doorlopende afstandhouder 
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TECHNISCHE FICHE 

Voorschriften van de producent 

 

Productbeschrijving 
 

 

 
 
 

De profiel type A Premium is lineaire afstandhouder 
in PE (Polyethyleen). Hij is bestemd om een 
gegarandeerde afstand te behouden tussen 
bekistingspanelen en het onderste wapeningsnet. 
 
Het profiel type A Premium heeft laterale 
uitsparingen. 

 
 
 

Toepassingsgebied 
 
De profielen type A Premium worden gebruikt als afstandhouders van de onderste wapeningsnetten in 
betonnen vloerplaten bovenop bekistingspanelen of boven een harde ondergrond. Ze zijn niet geschikt voor 
gebruik op zachte bodems. 
 

Eigenschappen 
 
Het profiel type A Premium vertoont laterale uitsparingen. De laterale uitsparingen garanderen dat het beton 
kan binnendringen onder het profiel. Dit laat een goede betondekking van de afstandhouder toe op 
voorwaarde dat het beton correct wordt getrild. 
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TECHNISCHE FICHE 

 

Dimensies 
 
Lengte L = 2m 
 

Materiaal afmetingen 

Schema Product-
code 

H (mm) m/Palet m/Box Kg/m 

 

RS1608P 20 5120 100 0.100 

RS1606P 25 4200 100 0.117 

RS1609P 30 3600 100 0.124 

RS1618P 35 3360 60 0.143 

RS1629P 40 2208 60 0.171 

RS1627P 50 1440 60 0.249 

 
Getest volgens de norm DBV – c – L2.  
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