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PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 

Eisen aan het beton (substraat) 
 

• Het beton moet een druksterkte van ten minste 25 N/mm² hebben. 

• Het beton moet waterdicht zijn om doorsijpelen te voorkomen. De samenstelling, dikte en 
uitvoering van het beton moeten geschikt zijn voor de plaatsing van een geflensd systeem. 

• Het betonoppervlak moet schoon en vlak zijn. Gaten of oneffenheden zijn niet toegestaan, 
indien nodig egaliseer het beton… 

• Het beschikbare oppervlak moet ten minste 30 cm breed/hoog zijn. 
 
 

 

 

Stap 1  – Op lengte zagen 

 
Zaag indien nodig de bevestingingsstrips op de 
gewenste lengte 

Stap 2  – Zoek de gaten 

 Gaten in beton opsporen 

Stap 3 - De gaten boren 
 Gaten boren in het beton en ankers aanbrengen 

Stap 4 - Lokaliseren en boren 

 
Markeer de gaten op de verbinding en boor de gaten in 
de verbinding 

Stap 5 - Het leggen van de voeg, het bevestigen met de latten en butyltape 

 

Als het oppervlak oneffen is, egaliseer het oppervlak (5). 
Leg de afdekstrip (2), leg vervolgens de voeg (1) en 
bevestig deze met de bevestigingsstrips (3) en 
vastschroeven (4). 
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PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 

Maatregelen ingeval de betonsubstraat niet conform is 
 

• Het oppervlak slijpen 

• Injecteren van beton om waterdichtheid te garanderen 

• Vul gaten (tot 6 mm diep) met Sika Monotop 723N of vergelijkbaar 
 

Controle van de geleverde materialen 
 

• Type 

• Materiaal 

• Afmetingen 

• Accessoires 
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