Plaatsingsinstructie
breedplaatvloer

Het is belangrijk om breedplaatvloeren op de juiste manier te monteren. Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe dit
moet. Volledig ontzorgt worden? Naast het leveren van breedplaatvloeren, kan Building Supply ook het plaatsen
verzorgen. Lees meer over onze montageservice.
•

De breedplaten moet gehesen worden aan de doorgaande tralieliggers.

•

De kettingen moeten bevestigd worden in de knooppunten tussen de opgaande en
neergaande tralieligger (zie foto) op de diagonalen. 1/5 van het uiteinde van de plaat (max.
1250 mm, in de lengterichting) van de buitenste tralieligger.

•

De ketting moet op minimaal vier punten aan de plaat bevestigd worden.

•

De hijsketting moet minimaal in een hoek van 60˚staan.

•

Om scheuren en beschadiging te voorkomen, moeten de breedplaten gelijkmatig en
horizontaal worden gehesen.

•

Platen langer dan 7500mm lengte dienen m.b.v. (lange) hulpkettingen of een evenaar
gehesen te worden.

•

Het hijsen en leggen uitsluitend met goedgekeurd materiaal uitgevoerd. Dit valt onder de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Plaatbreedte 2400 mm / 2,4m¹
Plaatdikte:

L= tot 4m¹

L= tot 5m¹

L= tot 6m¹

L= tot 7m¹

L= tot 8m¹

L= tot 9m¹

L= tot 10m¹

50 mm / 135 kg/m²

1350 kg

1688 kg

2025 kg

2363 kg

2700 kg

3038 kg

3375 kg

60 mm / 144 kg/m²

1382 kg

1728 kg

2074 kg

2419 kg

2765 kg

3110 kg

3456 kg

70 mm / 168 kg/m²

1613 kg

2016 kg

2419 kg

2822 kg

3226 kg

3629 kg

4032 kg

80 mm / 192 kg/m²

1843 kg

2304 kg

2765 kg

3226 kg

3686 kg

4147 kg

4608 kg

Links van het grijze gebied minimaal 4 hijspunten
In het grijze gebied minimaal 6 hijspunten
Rechts van het grijze gebied minimaal 8 hijspunten

Instructie tussenopslag
Building Supply levert just-in-time. Dat wil zeggen dat de levering van de breedplaatvloeren afgestemd is op de
planning van de bouw. Hierdoor kunnen de breedplaten rechtstreeks vanaf de vrachtwagen op de bouw worden
geplaatst. Mocht u toch kiezen voor een tussenopslag, dan moet u hier op letten:
•

De breedplaten moeten op een vlakke en draagkrachtige ondergrond worden gestapeld met stophout; op
dezelfde manier zoals op de vrachtwagen.

•

De breedplaten mogen niet rechtstreeks op de grond worden gelegd.

•

Opslag valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

