


Zet een lijn uit voor de harde punten van de 
steun op 140 mm. onder de toekomstige
onderzijde van de deksloof

ZICHTBARE DAMWANDSECTIE

DE POSITIONERING VAN DE STEUN

Breng de steunen aan met de punten op de lijn.
Breng dan een moment aan van 180 Nm op de
bout en zet de dragers waterpas.

Controleer of elk paneel door tenminste 2 steunen
wordt ondersteund. Plaats de panelen in positie met
de voorzijde strak tegen de damwandplank.

Zet de handrail omhoog en borg deze(niet getoond).

DE PANELEN POSITIONEREN

Gebruik houten wiggen om het paneel tegen de damwand.te zetten.

Schuif de staven in het paneel naar de damwand toe door
licht op het uiteinde van de staaf te tikken totdat deze aanligt
en de contouren van de damwand volgt. 

UITVULLEN STORTVLAK

De zijbekisting kan direct op de 
staven worden geplaatst.

ZIJBEKISTING

Na ongeveer 36 uur kunnen de panelen 
en de steunen worden verwijderd.

GEREED



INTRODUCTIE
Het enige beschikbare standaardsysteem dat sneller en kostenbesparender is dan menige
op de bouwplaats bedachte en 'in elkaar gezette" oplossingen.

De steun en panelen kunnen worden samengesteld en hergebruikt zonder daarvoor gekwalificeerd personeel.
Lassen aan damwand of brandsnijden van de damwand is niet nodig. Het systeem maakt het gebruik van 
bekistinghout en het zagen van indivduele platen voor inpassing in de damwand volledig overbodig.

Traditionele 'ouderwetse' methoden gebruiken aangelaste steunen op de damwand om langsliggers en
bekistingplaten te kunnen dragen. Zulke steunen dienen uiteindelijk te worden verwijderd, de achterblijvende
lasresten dienen te worden weggeslepen en een eventuele coating te worden hersteld.

Al deze zaken kunnen worden vermeden door het gebruik van dit systeem.

VOORBEELD

Een deksloof ca. 1,2 m. hoog en 275 m. lang werd voltooid in 4 weken.
Een 15 m. stort per dag werd toegepast 5 keer per week door het gebruik van 45 steunen en 18 
panelen van 2,50 m.( bijv. 3 keer 15 meter lengte.)

Dit resulteerde in een tijdsbesparing van meer dan 2 weken in vergelijking met de 'traditionele' methode.

voor het maken van een betonsloof op "U" en "Z" type damwandplanken.
De systeemsteun is een goedkope, simpele en snelle methode voor de ondersteuning van systeempanelen

De steun is een lichte, doch robuust stuk materieel speciaal ontworpen voor veelvuldig en langdurig 
probleemloos gebruik zolang het correct wordt toegepast en onderhouden. Het is uitsluitend ontworpen 
voor het gebruik op stalen damwanden.

maskeert de overmijdbare afwijking in lengte en rechtstand van de wand. Ze worden ook gebruikt als basis  
voor eenrailing of veiligheidshek.

Damwand wordt over het algemeen voorzien van een deksloof om esthetische doeleinden. De betonsloof

Er zijn drie typen steunen - de RSB500, RSB600 en RSB700. De RSB500 & RSB600 zijn ontworpen 
voor zowel de 'Z' type en 'U' type stalen damwandsecties. De RSB500 vindt toepassing in smallere
damwandtypen dan de RSB600. De RSB700 is exclusief ontworpen voor het gebruik op de 
Hoesch Larssen 700 mm. wide 'U' planken en de Arcelor 750 mm.brede 'U' planken. Dit model kan beperkt 
op deze damwandplanken worden toegepast.

Er zijn twee standaard panelen beschikbaar voor alle normale deksloven en een flink aantal 'abnormale'

VOORDEEL:

1. Snelle montage                                                                       -  spaart tijd

2. Eenvoudige toepasbaar zonder gekwalificeerd personeel     -  spaart geld

3. geen verspilling van materiaal                                                -  spaart materiaal

    tegenstelling tot op de bouw bedachte oplossingen

5.  Herbruikbaar voor alle typen damwand                                 - maximale inzetbaarheid

4. voorziet in een echt systeem, beproefd en bewezen, in         -  spaart geld

de staven naar de damwand worden geschoven, beginnend in het diepste deel van de damwandplank.

Het paneel bestaat uit rechthoekige staven die in een frame bij elkaar worden gehouden. De staven
kunnen binnen een bepaalde limiet vrij bewegen. Nadat het paneel is vastgemaakt aan de steun kunnen 

De constructiedelen van het paneel die de staven dragen, kunnen de normale belasting opnemen zolang 
ze worden ondersteunddoor steunen op elke dubbele damwandplank. Er zijn geen additionele steunen
nodig. Ingeval van twijfel neem dan contact op.

De staven vullen het stortvlak uit en nemen de vorm van de damwand aan, inclusief die zijn ontstaan
tijdens het heien.

Er zijn 2 paneellengten beschikbaar, 2,50 m. en 3,00 m. De 3,00 m. panelen moeten worden
gebruikt voor 750 mm. brede damwandplanken ( bijv. Arcelor type AU).

De panelen zijn bedoeld voor handeling met een kraan o.i.d., het 2,50 m. paneel weegt 360 kg 
en het 3,00 m. paneel weegt 430 kg.

Het paneel past op alle bekende damwandplanken en kan ook worden gebruikt op combiwanden.

deksloven.




