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©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. 

 

BESTEKTEKST 

Onderwerp 
 
Het leveren en plaatsen van FORMLINER structuurbekisting om zichtbeton te voorzien van een mooi reliëf naar 
keuze. 
 
 

Beschrijving 
 
FORMLINER is een structuurbekisting waarmee een reliëf naar keuze kan worden aangebracht op 
betonoppervlakten in zichtbeton. Deze structuurbekisting met gele kleur, bestaat uit lichte en soepele 
kunststofplaten uit  High Impact Polystyreen (HIPS)  die geschikt zijn voor eenmalig gebruik. 
 
De FORMLINER structuurbekisting biedt keuze uit een zeer ruim gamma van verschillende structuurmodellen 
waaronder originele kunstzinnige ontwerpen enerzijds en realistisch uitziende hout- en steenstructuren 
anderzijds. De verschillende modellen worden weergegeven in een uitgebreide brochure. 
 
Gekozen structuurtype voor dit project: nog niet bepaald. 
 
De structuurplaten worden eenvoudig verlijmd tegen de bekistingsplaten. Afhankelijk van het type bekisting en 
het structuurmodel, kunnen ze ook worden bevestigd met nagels of nietjes of dubbelzijdige plakband. 
 
De platen hebben een basislengte van 4000 mm. De breedte van de platen varieert tussen 1200 mm en 1300 
mm en is afhankelijk van het gekozen structuurmodel. 
 
 

Toepassingsgebied 
 

- het realiseren van mooie reliëfstructuren op zowel muren als plafonds in zichtbeton 
- toepasbaar in combinatie met elk systeem van bekisting, zowel verticaal als horizontaal 
- toepasbaar voor de meeste vormen en rondingen 
- zowel toepasbaar bij prefabbeton als bij ter plaatse gestort beton 

 
 

Merk 
 
FORMLINER van PLAKA of gelijkwaardig. 
 
 

Opmeting 
 
Per vierkante meter. 
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