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PLAKA – MASSIEVE CONUS DUITS IN PVC 
Massieve conus uit PVC voor trekstaven diameter 15.1 
en 20 mm 
REF 04.01.08 - Versie V01 - 12/08/2020 

©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 

Productbeschrijving 
 

 

Herbruikbare afstandshouder voor bekistingspanelen uit PVC voor trekstaven 
diameter 15.1 en 20mm. Het gebruikte PVC is drukbestendig en heeft een goede 
temperatuur weerstand. 
  

 
 

Toepassingsgebied 
 

Afstandshouder bij bekistingswerk 
 
 

Installation instructions 
 

De conus wordt geplaatst over de trekstaaf en geplaatst tussen de bekistingspanelen.  
Wanneer het beton verhard is, wordt de conus met een speciaal ontworpen uitslagdoorn verwijderd.  
Deze ingreep dient kort na verharding van het beton uitgevoerd te worden. 
Dit gebeurd best net na het ontkisten. 

De opening dient nadien opgevuld te worden met een gelijmde conus uit beton of met mortel.  
Zowel de massieve conus als de uitslagdoorn kunnen meerdere malen herbruikt worden. 
 
 

Dimensies 
 

Afmetingen 

Figuur Referentie code L (mm) Ø (mm) stuks Kg/1 

 

RS0009 130 44.80 50 0.140 

RS0008 140 44.40 50 0.150 

RS5472 150 44.00 50 0.160 

RS5473 160 43.60 50 0.170 

RS5474 180 42.80 50 0.190 

RS0013 190 42.40 50 0.195 

RS5475 200 42.00 50 0.200 

RS0024 210 41.60 50 0.207 

RS0010 220 41.20 50 0.2135 

RS5476 240 40.40 50 0.2275 

RS5477 250 40.00 50 0.235 
 
 

Accessores 
 

Uitslagdoorn nodig voor het verwijderen van de massieve conus 
 

Figuur Referentie code stuks Kg/1 

 

RS5470 1 0.41 
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