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©PLAKA  
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. PLAKA GROUP behoudt zich het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen 
zonder voorafgaande kennisgeving.  

 

 

Productbeschrijving 
 

 

De vezelbetonstaven zijn wapeningsafstandhouders voor gewapende betonmuren. 
 

 
 

Toepassingsgebied 
 

Wapeningsafstandhouders voor de gevraagde betondekking te realiseren in gewapende betonmuren. 
 
 

Gebruiksaanwijziging 
 

• Haak de afstandhouder aan de wapening (verbruik: ±  1 st./m²) 

• Sluit de bekisting tegen de afstandhouder 
 
 

Eigenschappen 
 

Mechanische eigenschappen 

Karakteristieken Goede hechting aan beton 

Vermogensklasse CEMIII 

Uitzettingscoëfficiënt Gelijkwaardig aan beton 
Druksterkte Hoge sterkte 

Waterdichtheid Zoals beton 
Vorstebestendigheid Résistant aux cycles de gel/dégel 

Prestatieklasse L2 

Belasting-gedrag >3000N (volgens type) 

Drukweerstand Ong. 50N/mm² 

Minimale doorbuiging <2 mm 

Minimumtoleranties ±1 (cale _ 40mm) 

Vriesproef F Classificatie volgens DBV « F » 

Thermische cyclus T Classificatie volgens DBV « T » 

Waterdoorlaatbaarheid A Classificatie volgens DBV « A » 

Bouwmateriaal klasse A1 – niet-brandbaar 

Brandweerstandsklasse F30-F180 

Blootstellingsklasse (EN 206-1) 
X0, XC1/2/3/4, XD1/2/3, XS1/2/3, 
XF1/2/3/4, XA1/2/3 

Compatibiliteit met drinkwater W347 en W270- TESTCERTIFICAAT 
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Dimensies  
 

 
 

Dimensies van het materiaal 

Code Schema Artikel 
Afmetingen 

p/Box  
 

H (mm) 
 

L (cm) 
Gewicht  

[kg/1] 
FRTR30.33C 

 

Driekante staaf in 
vezelbeton met haak 
 
CB : Arrête bosselée 

30 33 75 0.35 

FRTR30.33CB 30 33 75 0.35 

FRTR40.33C 40 33 50 0.42 

FRTR40.33CB 40 33 50 0.53 

FRTR50.33C 50 33 32 0.76 

FRTR50.33CB 50 33 32 0.76 
 

 
 
Cette fiche est également valable pour les mêmes réglettes mais avec fils de ligature. 
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