Bekisting- en hulpmaterialen

Hoofdstuk 5

Bekistingsmaterialen – hoeklijsten
Hoeklijst met flens
Hoeklijst uit slagvast PVC met een lengte van 2500 mm. Op aanvraag leverbaar in PE, stalen en magnetische uitvoering.

artikelnummer

type
Hoeklijst met flens
Hoeklijst met flens
Hoeklijst met flens
Hoeklijst met flens
Hoeklijst met flens

afm. rechte zijde afm. schuine zijde
10
15
15
21
20
28
25
35
30
41

verpakt/m1
100
100
100
50
50

Hoeklijst met flens (massief)
Hoeklijst in massieve uitvoering uit slagvast PVC met een lengte
van 2500 mm. Op aanvraag leverbaar in PE, stalen en magnetische uitvoering.

artikelnummer

54

type
Hoeklijst met flens massief
Hoeklijst met flens massief
Hoeklijst met flens massief

afm. rechte zijde afm. schuine zijde
7
10
10
15
15
21

verpakt/m1
100
100
100

Bekistingsmaterialen – hoeklijsten
Hoeklijst zonder flens
Hoeklijst uit slagvast PVC met een lengte van 2500 mm. Op aanvraag leverbaar in PE, stalen en magnetische uitvoering.

artikelnummer

type
Hoeklijst zonder flens
Hoeklijst zonder flens
Hoeklijst zonder flens
Hoeklijst zonder flens
Hoeklijst zonder flens
Hoeklijst zonder flens

afm. rechte zijde afm. schuine zijde
6
9
10
15
15
21
20
28
25
35
30
41

verpakt/m1
100
100
100
100
100
100
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Bekistingsmaterialen – bescherming / veiligheid
Hoekprofiel uit watervast karton
Beschermprofiel uit watervast karton, voorzien van aluminium
schutlaag. Ter bescherming van prefab-beton, kolommen, metselwerk en kozijnen.

artikelnummer

type
Hoekprofiel karton
Hoekprofiel karton

afmeting
45 x 45 x 3
80 x 80 x 4

lengte
2000
2000

verpakt p/bundel
25
25

Signaalkap SKA
Herbruikbare en weersbestendige kunststof signaalkap. Geen
bescherming tegen vallen, enkel signalering.

artikelnummer

56

type
SKA 6-18
SKA 16- 32

wapening
Ø6 - 18
Ø 16 – 32

gewicht
0,100
0,460

Bekistingsmaterialen – bescherming / veiligheid
Beschermkap of Signaalkap Universeel
Herbruikbare en weersbestendige kunststof beschermkap. Kan
aangebracht worden in horizontale en verticale positie. Leverbaar
in twee uitvoeringen: zonder staalplaat (signaalfunctie) en met
staalplaat (valbeveiliging). Geschikt voor wapeningsstaven tot en
met ø40 mm.
Beschermkap met stalen plaat is getest vanaf een valhoogte van
3 meter met een valgewicht van 100 kg. Testresultaten op aanvraag verkrijgbaar.
Gratis bedrukking van bedrijfsnaam mogelijk bij bestellingen van 2
pallets of meer.

artikelnummer

type
SPS/100
SP/100

lengte
1000
1000

opmerking
met stalen plaat
zonder stalen
plaat

kleur
geel
rood

verpakt st./bundel verpakt st./pallet
6
294
6
294

Beschermkap SKA Plus
Herbruikbare en weersbestendige kunststof valbescherming
voorzien van stalen plaat. Biedt bescherming bij losse uitstekende
stekwapening.

artikelnummer

type
SKA Plus 6/20
SKA Plus 20/36

wapening
Ø6 - 20
Ø20- 36
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Bekistingsmaterialen – mortels
Reparatiemortel FT
Reparatiemortel FT is een vezelversterkt, cementgebonden voorgemengd droog mortelproduct, bestaande uit Portlandcement,
Puzzolaan, polymeren, weekmakende en hechtingsverbeterende
additieven, plus in de oven gedroogd kwartszand met een gecontroleerde korrelcurve. Reparatiemortel FT wordt gemengd tot een
dichte mortel met geringe krimp, waarvan de samenstelling een
optimale hechting en gebruiksgemak geeft. Het is ideaal voor betonreparaties aan horizontale en verticale oppervlakken, inclusief
uitkragingen. Druksterkte na 28 dagen is 45 MPa.
Ondergrond bevochtigen of voorbehandelen met Hechtprimer CP.

artikelnummer

type
Reparatiemortel FT

verpakt in
zak

kg
20

Hechtprimer CP zak/emmer 20 KG
Hechtprimer CP is een op cementbasis 1-component voorgemengde polymeer gemodificeerde primermortel waar alleen water aan hoeft worden toegevoegd. Wordt gebruikt in combinatie
met cementgebonden reparatieproducten en gietmortels.
Voordelen
· 1-component, alleen water toevoegen
· Corrosiebescherming van wapeningsstaal
· Eenvoudig aan te brengen met kwast of spuit
· Uitstekende hechting op staal en beton
· Gebruiksvriendelijke verpakking

artikelnummer

58

type
Hechtprimer CP
Hechtprimer CP

verpakt in
emmer
zak

kg
8
20

Bekistingsmaterialen – mortels
Gietmortel PF70
Gietmortel PF70 wordt gebruikt voor het aangieten van geprefabriceerde betonelementen en kolommen. Daarnaast ook voor het
afvullen van sparingsbuizen, kolomschoenen, machine-fundaties
en sparingen.
Druksterkte na 28 dagen is 75 MPa. Standaard geleverd in zakken
van 25 kg. Op aanvraag ook in zakken van 18 kg. leverbaar.
Ondergrond bevochtigen of voorbehandelen met Hechtprimer CP.
artikelnummer

type
Gietmortel PF70
Gietmortel PF70

verpakt in
zak
Big bag

verpakt/kg
25
1.200

Gietmortel FL55
Gietmortel FL55 wordt gebruikt voor het aangieten van geprefabriceerde betonelementen en kolommen. Daarnaast ook voor het
afvullen van sparingsbuizen, kolomschoenen, machine-fundaties
en sparingen.
Druksterkte na 28 dagen is 55 MPa. Standaard geleverd in zakken
van 18 kg.
Ondergrond bevochtigen of voorbehandelen met Hechtprimer CP.

artikelnummer

type

verpakt in
zak

kg
18
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Bekistingsmaterialen – ontkistingsolie - Curing
Ontkistingsolie R4
Universeel toepasbare ontkistingsolie voor houten (betonplex),
stalen en kunststof bekistingen. Voldoet aan B.L.F.-klasse 4.
Voorkomt corrosievorming, gaat vorming van luchtbellen tegen,
vorstbestendig en heeft een zelfreinigende werking.
Houdbaarheid 2 jaar, mits in gesloten verpakking.
Verbruik 1 liter voor 20 tot 30 m2.

artikelnummer

type
Ontkistingsolie R4
Ontkistingsolie R4

geleverd in
can
vat

verpakt p/liter
20
210

Curing compound PR
Curing compound op basis van paraffine. Beschermt betonoppervlakte tegen vroegtijdig uitdrogen en het uitwassen van het betonoppervlak door regenwater en dergelijke. Niet vorstbestendig.
Aanbrengen van eventuele afwerklagen achteraf is niet mogelijk.
Verbruik 1 liter voor 6 tot 8 m2. Houdbaarheid 1 jaar,
mits in gesloten verpakking. Vorstvrij opslaan.

artikelnummer

60

type
Curing compound PR
Curing compound PR

geleverd in
can
vat

verpakt p/liter
20
210

Bekistingsmaterialen – ontkistingsolie - Curing
Nevelspuit Ferrox
Professionele nevelspuit voorzien van een verzinkt gecoat reservoir
van 10 liter. Op aanvraag 6 liter. Compleet met drukmeter, stang,
knijpkraan en nozzle.

artikelnummer

type
Nevelspuit Ferrox compleet
Ferrox spiraalslang
Vlakstraalsproeier olie
Vlakstraalsproeier curing compound
Ferrox vaste spuitlans
Ferrox schuifbare spuitlans

opmerking
10 liter
2500 mm
500 mm
800 tot 1500 mm

Ontkistingswas
Stevige was voor het eenvoudig verwijderen van instortdelen zoals
sparingsmateriaal, gietbouwconussen etc. Aan te brengen met
kwast, roller of doek.

artikelnummer

type
Ontkistingswas

geleverd in
emmer

gewicht
10 kg
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Bekistingsmaterialen – hulpmaterialen
Bekistingsschraper
Voor het verwijderen van betonresten op bekistingsdelen.

artikelnummer

type
Bekistingsschraper compleet

breedte
300

gewicht
0,650

Tekeninghoes
Voorzien van stalen ritssluiting. Materiaal is van hoge scheurvaste
kwaliteit.

artikelnummer

62

type
Tekeninghoes A0
Tekeninghoes A1
Tekeninghoes A2

afmeting
840 x 1190
590 x 840
420 x 590

Bekistingsmaterialen – hulpmaterialen
Betonstortbroek
Verminderd het morsen van beton tijdens het storten. Om het lekken te voorkomen tijdens het transport van het beton in de kubel
is een lekzak leverbaar, deze dient separaat besteld te worden.
Wordt uitgevoerd met twee stalen strippen, vier kettingen met vier
sluitingen.
Zie tabel voor standaard afmetingen, andere afmetingen op aanvraag.
artikelnummer

type
Betonstortbroek 350/1
Betonstortbroek 350/2
Betonstortbroek 350/3
Betonstortbroek 750/1
Betonstortbroek 750/2
Betonstortbroek 750/3
Betonstortbroek 1000/1
Betonstortbroek 1000/2
Betonstortbroek 1000/3
Betonstortbroek 1500/1
Betonstortbroek 1500/2
Betonstortbroek 1500/3

kubelinhoud
350 liter
350 liter
350 liter
750 liter
750 liter
750 liter
1.000 liter
1.000 liter
1.000 liter
1.500 liter
1.500 liter
1.500 liter

lengte
1000
2000
3000
1000
2000
3000
1000
2000
3000
1000
2000
3000

Bekistingsplakband
Plakband met grote hechtkracht voor zowel nieuwe als reeds eerder gebruikte bekisting.
Aanbrengen voordat de bekisting in de olie wordt gezet!

artikelnummer

type
Bekistingsplakband
Plakbandautomaat

breedte
50
-

meter/rol
33
-

verpakt/st.
36
1
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Bekistingsmaterialen – hulpmaterialen
Afdekvilt
Afdekvilt voorzien van een laag folie aan de onderzijde. Voor bescherming van beton elementen, zoals trappen, galerij- en balkonplaten.

artikelnummer

type
Afdekvilt
Afdekvilt

breedte
1000
2000

rollengte
50 meter
50 meter

gewicht
12,000
24 ,000

Afdekvilt zelfklevend
Zelfklevende afdekvilt voorzien van een laag folie aan de onderzijde. Voor bescherming van beton elementen, zoals trappen,
galerij- en balkonplaten.

artikelnummer

64

type
Afdekvilt zelfklevend
Afdekvilt zelfklevend

breedte
1000
2000

rollengte
50 meter
50 meter

gewicht
12,000
24 ,000

