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Productbeschrijving 
 

 

KIMANKER is een bekistingsafstandhouder die aan de voet van een wand in gewapend 
beton gebruikt wordt.  
KIMANKER is samengesteld uit een gewalst profiel (1) waarin een draadstang wordt 
geschroefd (4). Op deze draadstang worden stoppen in PVC (2) of in vezelbeton (3) 
geplaatst. 
De lengte van de draadstang is aangepast aan de dikte van de betonnen wand. 

 
 

Toepassingsgebied 
 

Voor het positioneren van de bekistingspanelen aan de voet van alle wanden in gewapend beton. 
 
 

Eigenschappen 
 

Mechanische eigenschappen 

Bestanddeel Eigenschap 

Kimanker Gewalst profiel in blank staal 

Draadstang M16 - blank staal met kwaliteit 4.6 

Stop  Vezelbeton conus : geplaatst aan de zijde in contact met water 
PVC : meestal toegepast als deze zijde niet in contact met water is. 

 
 

Plaatsingsvoorschriften 
 

• Plaats de KIMANKER bij het betonneren van de vloerplaat. 

• Gebruik: Tussenafstand van ± 1.50 m, afhankelijk van het type bekisting. 

• Schroef de draadstang op de KIMANKER en plaats de PVC stoppen of de vezelbeton conussen op de stang  

• Plaats de bekisting tot vlak tegen de PVC stoppen of de vezelbeton conussen. 
 
 

Dimensies 
 

Afmetingen en materialen 

Tekening Beschrijving Code p/Box Gewicht 
(Kg/100) 

 

1. Anker  Kimanker 200 mm x 30 mm x 
8mm 

RYK 1 35,00 

Anker  Kimanker 400 mm x 30 mm x 8 
mm 

RYKL 1 70,50 

2. Stop in pvc RYB 1 0,23 

3. Vezelbeton conus RYCF 1 4,20 

4. Draadstang M16 blank 
Op maat te snijden 

RYTF(Lmm) 1 - 

 

Bepaling van de lengte van de draadstang  (L) 
 

met 2 betonconussen : L = dikte wand - 75 mm 
met 2 stoppen in PVC : L = dikte wand - 5 mm 
met 1 betonconus en 1 stop in PVC : L = dikte wand - 40 mm 
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