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TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

 
Voorschriften van de fabricant 

 

Productbeschrijving 
 

 

De afstandhouder gemaakt van een 4 mm stalen wapeningsstaaf met 
vaste kunststof opspanringen vastgedrukt aan beide uiteinden, kan 
worden gebruikt voor staven van max. 12 mm diameter. 
De TWINZ heeft een dubbele functie 

• behoudt de 2 wapeningsnetten op de vereiste tussenafstand. 

• garandeert de vereiste betondekking langs beide zijden van de 
wapeningsnetten.  

Ronde vinnen voorkomen carbonatatie. 
 
 

Toepassingsgebied 
 
Worden toegepast in gewapende betonwanden waar wapeningsnetten of wapeningsstaven van max. 12 mm 
diameter worden gebruikt. 
De TWINZ wordt gebruikt hetzij tijdens de voormontage van wapeningskorven of tijdens de montage van 
wapeningsstaven op de werf. 
 
 

Eigenschappen 
 

• De selectie en het gebruik van afstandhouders wordt geregeld door : 
o DIN 1045 
o Fiches van de Duitse beton en bouwtechnologie vereniging: 

"Afstandhouders" 
"Steunen" 
"Betondekking en wapening" 
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Dimensies 
 

Materiaal dimensies 
Tekening Referentie  

code 
L  
mm 

 
mm 

st/box Kg/100 

TWINZ betondekking 25 mm 
 

RSD25200 200 4-12 100 1,91 

RSD25300 300 4-12 100 2,92 

TWINZ betondekking 30 mm 

 RSD30200 200 4-12 100 2,01 

RSD30300 300 4-12 100 3,00 

TWINZ betondekking 40 mm 

 RSD40200 200 4-12 100 1,94 

RSD40300 300 4-12 100 3,98 
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