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NIEUW! HALFEN HIT –  

symmetrische koudebrug- 

onderbrekingen voor  

uitkragende balkons!

•	 Het complete productgamma 
voor balkonoplossingen

•	Met Europese technische goedkeuring

•	 Symmetrische HIT-elementen met 
geoptimaliseerde CSB als standaard

NIEUW
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De inbouwrichting speelt geen rol meer door 
de symmetrische vorm

CE-markering, met Europese  
technische goedkeuring

Hoogste brandweerstandsklasse

Meerdelige uitvoering

HIT-elementen met symmetrische CSB’s

Links zowel als rechts:
de nieuwe HIT-MVX is uniek!

De gespiegelde vorm van de CSB druk-afschuifelementen 
resulteert in een symmetrisch ontwerp van de HIT elementen 
voor uitkragende balkons. 
Deze tweerichtingselementen kunnen onafhankelijk van de 
vloerplaat- of balkonrichting geplaatst worden; dit voorkomt 
installatiefouten.

De voordelen:
 ►  Verhoogde betrouwbaarheid bij 
plaatsing; alle verbindingen voor 
uitkragende balkons zijn geschikt voor 
positieve en negatieve dwarskrachten

 ►  Verbeterde hechting tijdens transport 
in prefab en semi-prefab balkons

 ►  Verbetering van de thermische isolatie- 
waarden tot wel 30 %

REI 120

CSBCSB



≤ 192 kN/m

≥ 16 cm

REI 120 F 120
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HALFEN HIT KOUDEBRUGONDERBREKING

Uw voordelen op een rij
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HALFEN HIT koudebrugonderbreking – de innovatieve balkonaansluiting
De focus van HALFEN ligt op het verder ontwikkelen en verbeteren van onze producten. Dit heeft geleid tot het ontwerp van de dubbel-
symmetrische CSB druk-afschuifelementen, waardoor HALFEN nu een nog grotere betrouwbaarheid kan bieden, zowel in de ontwerp-
fase als bij de installatie, op de werf of bij de prefabrikant. Het complete productgamma omvat de HIT-HP met 80 mm isolatiedikte en 
de HIT-SP optie met 120 mm isolatiedikte.

►  Inbouwzekerheid
De specifieke vorm van de CSB druk-afschuifelementen maakt de HIT koudebrugonderbrekingen 
voor uitkragende balkons (HIT-HP/SP MVX, ZDX, DD, HT, EQ) symmetrisch. 
De plaatsing is hierdoor onafhankelijk van de vloer- of balkonrichting.

•	Geen verwarring in inbouwrichting.

►  Brandveiligheid
Hoogste brandweerstandsklasse REI 120, standaard voor alle HIT-elementen.

•	Niet brandbaar isolatiemateriaal klasse A1.
•	Toepassing als brandscherm bij isolerende composietsystemen voor gevels (WDV-systemen met 

EPS-hardschuim/styropor).
•	Verwisseling van elementen met verschillende eisen aan brandweerstand is uitgesloten.
•	Bijkomende brandbescherming is niet nodig dankzij de geïntegreerde brandbescherming aan alle 

zijden.

►  EnEV - conform aan de voorgeschreven Ψ-waarden
Ψ-waarden, goedgekeurd door DIBt en EOTA, zijn beschikbaar om de totale energiebalans te berekenen.
•	HIT-calculator, beschikbaar op de HALFEN website: voor alle platformen – installatie niet nodig! 

►  Met certificaat van het Passivhaus Institut
•	Hoogste categorie “gecertificeerd passiefhuis component” voor het HIT-SP ZVX-systeem voor 

vloerhoogtes tot 24 cm.
•	Certificering voor energiebesparende componenten, reeds vanaf 80 mm isolatiedikte, voor 

uitkragende en ondersteunde balkonelementen.

►  Certificering en software
•	CE-markering met ETA Europese technische goedkeuring.
•	Goedgekeurd door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt Deutsches Institut für Bautechnik). 
•	Gebruiksvriendelijke software met geïntegreerde stukoptimalisatie om verlies te reduceren.

►  Tot 30 % verbetering in bouwfysische eigenschappen
Een aanzienlijke vermindering in het aantal onderdelen is bereikt dankzij de verdere optimalisatie 
van de CSB druk-afschuifelementen.

►  Engineering
Het geïntegreerde veiligheidsconcept van HALFEN: 

•	De aangegeven tabelwaarden (zie tabellen in de technische documentatie HIT 16.1) zijn de reken-
waarden.

•	Dwarskrachten tot 192 kN/m vanaf een aansluithoogte van 16 cm.
•	Eenvoudige toewijzing van het type element, ook bij opgesplitste elementen dankzij het modulair 

systeem.



HIT-MVX

HIT-HP MVX (-ES) / HIT-SP MVX (-ES)

HIT-MVX

HIT-FK-COR

HIT-MVX (cv = 50)

HIT-MVX

1

HIT-HP COR / HIT-SP COR

HIT-MVX

HIT-HP MVX (-ES) / HIT-SP MVX (-ES)

HIT-MVX

HIT-FK-COR

HIT-MVX (cv = 50)

HIT-MVX

1

HIT-HP COR / HIT-SP COR
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Productoverzicht – Thermische koudebrugonderbrekingen

Balkon

Balkon Vloerplaat

Uitkragende ba lkons

Modulaire opbouw:

Voor uitkragende hoekbalkons, opgebouwd uit standaardelementen van dezelfde lastklasse en een hoekelement.
•	Beschikbaar als type voor breedplaatvloeren (-ES).
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Overdracht van zowel buigmomenten als positieve en negatieve dwarskrachten.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Balkon

		 	 		 	 	  

Typeomschrijving:
	Productgroep
	Isolatiedikte 80 mm (HP) 

of 120 mm (SP)
	Type verbinding
	Aantal trekstaven 
	Aantal CSB druk-afschuifelementen

Bestelvoorbeeld HIT-HP MVX (-ES) / HIT-SP MVX (-ES)

Middenstuk
D-Box  (Distance)
Afstandsbox

Bovenkant
TB-Box  (Tension Bar)
Box met trekstaven

Onderkant 
CSB-Box 
Box met druk-afschuifele-
menten

HIT- HP M_ - 08 _ -  05 - 100 - 35 - TB

HIT- HP __ - _ _ - 04 - 100 -    - DB 

HIT- HP _ VX - _ 05 - 11 - 100 -    - CSB

HIT- HP MVX - 08 05 - 20 - 100 - 35 - ES∑ 
(HIT-HP MVX-ES)

+

+
Middenstuk 

Bovenkant

Onderkant 

	 	 	 		 	 	 	 

	Elementhoogte [cm]	
	Elementbreedte [cm] 
	Betondekking (bovenaan) [mm]
		Enkel voor ontwerp met breedplaat-

vloeren

HIT- HP MVX - 08 08 -  20 - 100 - 35

HIT- HP MVX - 04 04 - 18 - 050 - 50 

HIT- SP MVX - 02 02 - 18 - 025 - 30 - ES

B = 50 cm of 100 cm

4
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Productoverzicht – Thermische koudebrugonderbrekingen

HIT-HP FK   -          20 -    COR - ES

HIT-HP MVX - 05 04 - 20 - 100 - 35  

HIT-HP MVX - 05 04 - 20 - 100 - 50 

 Hoek-opvulelement
 HIT-MVX standaardelement, 1ste wapeningslaag (cv = 30 mm –35 mm)
 HIT-MVX standaardelement, 2de wapeningslaag (cv = 50 mm)

  

 

 

Typeomschrijving
	Productgroep
		Isolatiedikte 80 mm (HP) of 120 mm (SP)
	Type verbinding
	Aantal trekstaven 
	Aantal CSB druk-afschuifelementen
	Elementhoogte [cm]	
	Elementbreedte [cm] 
	Betondekking (bovenaan) [mm]
		Enkel voor hoektoepassingen
			Enkel voor ontwerp met breedplaatvloeren

		 	 		 	 	   

Bestelvoorbeeld HIT-HP COR / HIT-SP COR

Afmetingen in [mm]

Balkon Vloerplaat

Oplegging

 Trekstaaf

  Dubbel-symmetrische CSB

  Horizontale splijtwapening As,h, min. 2 ∅8

  Verticale splijtwapening As,v  
min. ∅6 / 25, zie ook → p. 14–27 van HIT 16.1

  Verticale splijtwapening As,v 
min. ∅6 / 25, zie ook → p. 14–27 van HIT 16.1

  Spelden als eindverankering van 
horizontale splijtwapening → 

  Bovenwapening van losse staven of als 
wapeningsnet (→ p. 33 van HIT 16.1)

	 	Onderwapening van losse staven of als 
wapeningsnet

Legende:

Detail wapening

Langssnede

Bijlegwapening voor directe en indirecte ondersteuning HIT-HP MVX (-ES) / HIT-SP MVX (-ES)

5



L 812
(8)L 812
(8)
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Productoverzicht – Thermische koudebrugonderbrekingen

Maximale uitkraging HIT-HP MVX (-ES) / HIT-SP MVX (-ES)

De maximale uitkraging max. lk [m] ziet u in onderstaande tabel, deze zijn gebaseerd op EN 1992-1-1 (EC2).
De uitkraging lk kan berekend worden volgens onderstaande tabel. Tussenliggende waarden kunnen worden geïnterpoleerd.

Verbindingswapening HIT-HP MVX (-ES) / HIT-SP MVX (-ES)

Aanbevelingen voor bijlegwapening (constructief): overlapping in hetzelfde vlak, as,TB ≤ as,overlapping

lk = Uitkraging [m]
b = Breedte oplegging [cm]Balkonplaat Vloerplaat

Oplegging

Bekijk de richtlijnen in het testrapport om de overlappingslengte ls te berekenen. 
De vereiste overlappingslengte mag gereduceerd worden a rato van as, vereist / as, effectief.

Maximum uitkraging
max. lk [m]

Dikte betonplaat h [cm]
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Beton- 
dekking  

[cm]

cv = 3.0 1.74 1.88 2.02 2.16 2.30 2.44 2.58 2.72 2.86 3.00

cv = 3.5 1.67 1.81 1.95 2.09 2.23 2.37 2.51 2.65 2.79 2.93

cv = 5.0 – 1.60 1.74 1.88 2.02 2.16 2.30 2.44 2.58 2.72

Aantal trek-
staven nTB/m

as,TB

[cm2]
Variant A: wapeningsnet Variant B: wapeningsstaven

Variant C: wapeningsnet en 
wapeningsstaven gecombineerd

2 2,26 R257 A ∅ 8 / 22 cm —

3 3,39 R335 A ∅10 / 23 cm R188 A + ∅ 8 / 25 cm

4 4,52 R524 A ∅10 / 17 cm R188 A + ∅ 8 / 18 cm

5 5,65 Q636 A ∅10 / 13,5 cm R188 A + ∅ 8 / 13 cm

6 6,79 — ∅10 / 11.5 cm R188 A + ∅ 8 / 10 cm

7 7,92 — ∅10 /  9.5 cm R188 A + ∅10 / 12.5 cm

8 9,05 — ∅12 / 12.5 cm R257 A + ∅10 / 12 cm

9 10,18 — ∅12 / 11 cm R257 A + ∅10 / 10 cm

10 11,31 — ∅12 / 10 cm R257 A + ∅10 / 9 cm

11 12,44 — ∅12 /  9 cm R335 A + ∅12 / 12 cm

12 13,57 — ∅12 /  8 cm R335 A + ∅12 / 11 cm

13 14,70 — ∅12 /  7.5 cm R335 A + ∅12 / 10 cm

14 15,83 — ∅12 /  7 cm R524 A + ∅12 / 10 cm

16 18,10 — ∅12 /  6 cm Q636 A + ∅12 / 9.5 cm

18 20,36 — ∅12 /  5.5 cm Q636 A + ∅12 / 6.5 cm

Dikte vloerplaat h 160 – 350 mm

6



HIT-MVX-OU HIT-MVX-OD

2

HIT-HP MVX-OU / HIT-SP MVX-OU HIT-HP MVX-OD / HIT-SP MVX-OD

≥ 175

i

	 	 	 		 	 	 	 	 

HIT- SP MVX - 07 05 - 20 - 100 - 35 - OU 175 - ES

HIT-MVX-OU HIT-MVX-OD

2

HIT-HP MVX-OU / HIT-SP MVX-OU HIT-HP MVX-OD / HIT-SP MVX-OD

≥ 175

i

	 	 	 		 	 	 	 	 

HIT- SP MVX - 07 05 - 20 - 100 - 35 - OU 175 - ES
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Balkon

Uitkragende ba lkons met hoogteversch i l  o f  wandaans lu i t ingen

Hoogteverschil, balkon hoger/lager dan de vloerplaat; aan-
sluiting bovenaan in de wand. Overdracht van buigmomen-
ten, zowel als positieve en negatieve dwarskrachten.
•	Beschikbaar als type voor breedplaatvloeren (-ES).
•	Beschikbaar als maatwerk, ook aan balkonzijde.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Hoogteverschil, balkon hoger/lager dan de vloerplaat; aan-
sluiting onderaan in de wand Overdracht van buigmomen-
ten, zowel als positieve en negatieve dwarskrachten.
•	Beschikbaar als type voor breedplaatvloeren (-ES).
•	Beschikbaar als maatwerk, ook aan balkonzijde.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Balkon

Balkon

Vloerplaat

Balkon

Wand

Vloerplaat

Balkon

Balkon

Vloerplaat

Vloerplaat

Balkon

Balkon

Wand

Bestelvoorbeeld HIT-HP MVX-OU / HIT-SP MVX-OU  /  HIT-HP MVX-OD / HIT-SP MVX-OD

Typeomschrijving
	Productgroep
		Isolatiedikte 80 mm (HP)  

of 120 mm (SP)
	Type verbinding
	Aantal trekstaven 
	Aantal CSB druk-afschuifelementen
	Elementhoogte [cm]	

bx voor standaard uitvoering:  
175 mm < bx < 330 mm (HP) 
175 mm < bx < 290 mm (SP) 

Grotere breedtes kunnen op maat ontworpen 
worden. 
Ons technisch team staat klaar om samen 
met u uw projecten te realiseren.

Contact: → zie achterzijde brochure

bx = minimale wanddikte

bx

	Elementbreedte [cm] 
	Betondekking (bovenaan) [mm] 
		Inbouwsituatie (OU/OD) 

(balkon hoger)
		Wanddikte bx [mm]

 		Enkel voor breedplaatvloeren

i

Balkon

Wand
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Balkon

Vloerplaat

Bijlegwapening HIT-HP MVX-OU / HIT-SP MVX-OU  /  HIT-HP MVX-OD / HIT-SP MVX-OD

Trekwapening in de
aangrenzende betondelen dient 
door de stabiliteitsingenieur te 
worden bepaald/opgegeven. 

Balkon

Wand

Wandaansluiting bovenaan

Gebieden waar stortnaden niet zijn toegestaan:  
Balkonzijde → verticaal  
Wand-/vloerplaat → verticaal en horizontaal

Bijlegwapening HIT-…-OU (voorbeeld)

bx = dikte wand

Opbouw van de bijlegwapening voor HIT-HP/SP MVX-OU
   Bovenwapening van losse staven of als wapeningsnet, balkonzijde.

 Horizontale splijtwapening As,h min. 2 × ∅8, parallel aan de voeg.

 Verticale splijtwapening As,v min. ∅6 / 25.

	 Speld als eindverankering van horizontale splijtwapening .

	 Langswapening, min. ∅12; direct grenzend aan de ankerkop.

	 	Verticale splijtwapening gecombineerd met constructieve balk/wand-wapening.

  Verticale splijtwapening gecombineerd met constructieve balk/wand-wapening.

Bepaald door de stabiliteitsingenieur:
  Onderwapening met losse staven of als wapeningsnet.

 Constructieve (ophang)wapening.

  Constructieve vloerwapening.

Balkon hoger dan de vloerplaat

Balkon lager dan de vloerplaat

Balkon

Vloerplaat

Berekeningsadvies:  
bx ≥ hoogte HIT-element

Verankering bovenaan

8
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Balkon

Vloerplaat

Verankering onderaan

Balkon lager dan vloerplaat

Bijlegwapening HIT-HP MVX-OU / HIT-SP MVX-OU  /  HIT-HP MVX-OD / HIT-SP MVX-OD

Wandaansluiting onderaan

Wand

Balkon

Gebieden waar stortnaden niet zijn toegestaan:  
Balkonzijde → verticaal  
Wand-/vloerplaat → verticaal en horizontaal

bx = dikte wand

Berekeningsadvies:  
bx ≥ hoogte HIT-element

Bijlegwapening HIT-…-OD (voorbeeld)

Opbouw van de bijlegwapening voor HIT-HP/SP MVX-OD
   Boven wapening van losse staven of als wapeningsnet, balkonzijde.

 Horizontale splijtwapening As,h min. 2 × ∅8, parallel aan de voeg.

 Verticale splijtwapening As,v min. ∅6 / 25.

	 Speld als eindverankering van horizontale splijtwapening .

	 Langswapening, min. ∅12; direct grenzend aan de ankerkop.

	 Verticale splijtwapening gecombineerd met constructieve balk/wand-wapening.

 Verticale splijtwapening gecombineerd met constructieve balk/wand-wapening.

Bepaald door de stabiliteitsingenieur:
  Onderwapening met losse staven of als wapeningsnet.

Balkon hoger dan de vloerplaat

Vloerplaat

Balkon

Trekwapening in de
aangrenzende betondelen dient 
door de stabiliteitsingenieur te 
worden bepaald/opgegeven. 

9



HIT-HP ZVX / HIT-SP ZVX

HIT-HP ZDX / HIT-SP ZDX

3

HIT-ZVX

HIT-ZDX

HIT-HP ZVX / HIT-SP ZVX

HIT-HP ZDX / HIT-SP ZDX

3

HIT-ZVX

HIT-ZDX
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Enkel overdracht van positieve dwarskrachten.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Overdracht van positieve dwarskrachten, enkel voor vrij-opge-
legde verbindingen, b.v. voor inpandige balkons.

•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Overdracht van positieve en negatieve dwarskrachten.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Overdracht van positieve en negatieve dwarskrachten, enkel 
voor vrij-opgelegde verbindingen.

•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

HIT-HP ZVX / HIT-SP ZVX zonder CSB

HIT-HP ZDX / HIT-SP ZDX zonder CSB

Vr i j -opgelegde ba lkons

VloerplaatBalkonVloerplaatBalkon

Balkon

Balkon BalkonVloerplaat Vloerplaat 

Balkon

10
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Vloerplaat

Bijlegwapening trekband 

Voor het vormen van de trekband 

in de balkonplaat wordt elke dwars-

krachtstaaf van het HIT-element 

(HP/SP ZVX of ZDX) verankerd met 

een wapeningsstaaf van dezelfde 

diameter. De staaf verbindt de over 

elkaar liggende HIT-elementen en 

overlapt met beide HIT-staven.

 Trekband

i

Typeomschrijving
	Productgroep
		Isolatiedikte 80 mm (HP) 

of 120 mm (SP)
	Type verbinding
		ZVX: aantal dwarskrachtstaven 

ZDX: aantal dwarskrachtstaven per zijde 

	Aantal CSB druk-afschuifelementen	
	Elementhoogte [cm]	
	Elementbreedte [cm] 
	Betondekking onderaan [mm]
		Diameter dwarskrachtstaven [mm] 	 	 	 		 	 	  

HIT- HP ZVX - 08 04 -  18 - 100 - 30 - 08

Bestelvoorbeeld HIT-HP ZVX / HIT-SP ZVX (zonder CSB)  /  HIT-HP ZDX / HIT-SP ZDX (zonder CSB)

Bijlegwapening HIT-HP ZVX / HIT-SP ZVX (zonder CSB)  /  HIT-HP ZDX / HIT-SP ZDX (zonder CSB)

 Speld → As,vereist, zie p.60–68 van technische brochure HIT 16.1.
 Dwarswapening ∅8.
 Randwapening (min. ∅6/20).

Afmetingen in [mm]

 HIT-dwarskrachtstaaf (bij ∅6 mm met constructieve montagestaaf).
 Dubbel-symmetrische CSB.
 Bovenste bijlegwapening uit wapeningsstaven of net.
 Onderste bijlegwapening uit wapeningsstaven of net.

Vloer-
plaat

Vloer-
plaat

Oplegging OpleggingBalkonplaat Balkonplaat

Langssnede LangssnedeMet gebogen dwarskrachtstaven  
•		standaard:	∅	=	6	mm	

Met rechte dwarskrachtstaven 
•		standaard:	∅	=	8	mm	–	12	mm	 

(als alternatief ook in ∅6 mm)

Langssnede
HIT-HP/SP ZVX zonder CSB 
HIT-HP/SP ZDX zonder CSB

Bovenaanzicht
HIT-HP/SP ZVX zonder CSB 
HIT-HP/SP ZDX zonder CSB

Bijlegwapening trekband HIT-HP ZVX / HIT-SP ZVX (zonder CSB)  /  HIT-HP ZDX / HIT-SP ZDX (zonder CSB)

Balkon Balkon Vloerplaat

11



HIT-DD

H
IT

-D
D

H
IT

-Z
D

X

4

HIT-HP DD / HIT-SP DD

HIT-DD

H
IT

-D
D

H
IT

-Z
D

X

4

HIT-HP DD / HIT-SP DD
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HALFEN HIT KOUDEBRUGONDERBREKING

Productoverzicht – Thermische koudebrugonderbrekingen

Overdracht van positieve en negatieve buigmomenten en dwarskrachten.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Typeomschrijving
	Productgroep
		Isolatiedikte 80 mm (HP) 

of 120 mm (SP)
	Type verbinding
	Aantal trek-/drukstaven
 

	Aantal dwarskrachtstaven aan elke zijde	
	Elementhoogte [cm]	
	Elementbreedte [cm] 
	Betondekking (bovenaan) [mm]
		Diameter dwarskrachtstaven [mm]

Bestelvoorbeeld HIT-HP DD / HIT-SP DD

	 	 	 		 	 	 	 

HIT- HP DD - 10 07 - 18 - 100 - 35 - 06 
HIT- HP DD - xx yy - hh - bbb - cc - dd

Inpandige ba lkons

Balkon Vloerplaat

Balkonzo
nd

er
 C

SB

Speldafstanden s / staafdiameter [mm] ∅6 ∅8 ∅10

s ≤ 25 cm  49.9 kN/m  87.5 kN/m 137.0 kN/m

s ≤ 20 cm  61.5 kN/m 109.0 kN/m 171.0 kN/m

s ≤ 15 cm  82.0 kN/m 146.0 kN/m 228.0 kN/m

s ≤ 10 cm 123.0 kN/m 219.0 kN/m 342.0 kN/m

Verticale ophangwapening*:

 min. As,req =      
VEd

fyd

* bijkomend: horizontale splijtwapening 
met eindverankering van minstens 2 
∅ 8 mm

Bijlegwapening voor HIT-HP DD / HIT-SP DD: Diameter en speldafstanden afhankelijk van VEd [kN/m]

12



HIT-HP HT / HIT-SP HT

HIT-HP HT1

HIT-ZVX

HIT-HT2 HIT-HT3HIT HT1

HIT-MVX HIT-ZVX

HIT HT3

h

B

		 	 	 

HIT- HP HT1 - hh - 010 
HIT- SP HT1 - hh - 015

HIT-HP HT / HIT-SP HT

HIT-HP HT1

HIT-ZVX

HIT-HT2 HIT-HT3HIT HT1

HIT-MVX HIT-ZVX

HIT HT3

h

B

		 	 	 

HIT- HP HT1 - hh - 010 
HIT- SP HT1 - hh - 015
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Productoverzicht – Thermische koudebrugonderbrekingen

Opname van hor izonta le  krachten5

Neemt horizontale krachten op evenwijdig aan en/of loodrecht op de isolatiestrook.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Toepassing: uitkragend balkon Toepassing: Enkelvoudig opgelegd balkon op 
kolommen

Balkon Balkon Balkon

Bestelvoorbeeld HIT-HP HT / HIT-SP HT

Typeomschrijving
	Productgroep
	Isolatiedikte 80 mm (HP) of 120 mm (SP)
	Type verbinding (HT1/HT2/HT3)
	Elementhoogte h [cm]	
	Elementbreedte B [cm]

Balkon Vloerplaat

Toepassing: Enkelvoudig opgelegd 
balkon op kolommen

13



		 	 	 

HIT- HP EQ1 - hh - 010 
HIT- SP EQ1 - hh - 015

B B

h

MRd

HRd ║HRd ┴

HIT-HP EQ / HIT-SP EQ

HIT-HP EQ

HIT-EQ

HIT-MVX

		 	 	 

HIT- HP EQ1 - hh - 010 
HIT- SP EQ1 - hh - 015

B B

h

MRd

HRd ║HRd ┴

HIT-HP EQ / HIT-SP EQ

HIT-HP EQ

HIT-EQ

HIT-MVX
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Productoverzicht – Thermische koudebrugonderbrekingen

Bestelvoorbeeld HIT-HP EQ / HIT-SP EQ

Typeomschrijving
	Productgroep
	Isolatiedikte 80 mm (HP) of 120 mm (SP)
	Type verbinding (EQ1/EQ2)
	Elementhoogte h [cm]	
	Elementbreedte B [cm] 

Overdracht van horizontale krachten loodrecht op en/of evenwijdig aan de overspanning. Overdracht van verticale lasten met opwaarts 
moment tot gevolg.
•	Toepassing: opname van aardbevingslasten.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Balkon

Balkon Vloerplaat

14



6

HIT-HP AT / HIT-SP AT

HIT-AT

	 	 	 		 	 

HIT - HP AT 2 - 0302 - 16 - 025 
HIT - SP AT 1 - 0201 - 25 - 025

B

h

450

10
0

6

HIT-HP AT / HIT-SP AT

	 	 	 		 	 

HIT - HP AT 2 - 0302 - 16 - 025 
HIT - SP AT 1 - 0201 - 25 - 025

B

h

450

10
0
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Productoverzicht – Thermische koudebrugonderbrekingen

Borstwer ingen en ba lust rades

Vormt thermische scheiding tussen dakopstand en vloerplaat. Draagt zowel positieve als negatieve momenten en dwarskrachten over.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Dakopstand

Vloerplaat

Vloerplaat
Isolatievoeg met HIT-FK 

Bestelvoorbeeld HIT-HP AT / HIT-SP AT

Typeomschrijving
	Productgroep
	Isolatiedikte 80 mm (HP) of 120 mm (SP)
	Type verbinding
	Aantal trek-/druklussen per kant
	Aantal dwarskrachtstaven 
	Elementhoogte h [cm] 
	Elementbreedte B [cm]

Bijlegwapening HIT-HP AT / HIT-SP AT

	Speld min. ∅6/25 cm 
 2× ∅8
 4× ∅8
  n× ∅8 per HIT-AT-element  

(zie tabel)
   Speld min. ∅6/25 cm  

als bijlegwapening

HIT-HP AT Aantal n spelden 

HIT-HP AT1 3

HIT-HP AT2 4

HIT-SP AT Aantal n spelden 

HIT-SP AT1 3

HIT-SP  AT2 3

Dakopstand
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HIT-HP FT / HIT-SP FT

HIT-FT HIT-FT HIT-FT

	 	 	 		 	 

HIT - HP FT1 - 0202 - 16 - 025
HIT - SP FT2 - 0203 - 25 - 025

B

h
39

5

100

HIT-HP FT / HIT-SP FT

HIT-FT HIT-FT HIT-FT

	 	 	 		 	 

HIT - HP FT1 - 0202 - 16 - 025
HIT - SP FT2 - 0203 - 25 - 025

B

h
39

5

100
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Productoverzicht – Thermische koudebrugonderbrekingen

Koudebrugonderbrekingen voor thermische scheiding tussen vloer en borstwering. Draagt zowel moment als dwarskracht over.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Borstwering

Vloerplaat

Vloerplaat
Isolatievoeg met HIT-FK 

Borstwering

Bestelvoorbeeld HIT-HP FT / HIT-SP FT

Typeomschrijving
	Productgroep
	Isolatiedikte 80 mm (HP) of 120 mm (SP)
	Type verbinding
	Aantal trek-/druklussen
	Aantal dwarskrachtstaven per kant
	Elementhoogte h [cm] 
	Elementbreedte B [cm]

Bijlegwapening HIT-HP FT / HIT-SP FT

		n × ∅8 per HIT-FT-element (zie tabel)
		Speld min. ∅6/25 cm als bijlegwapening
 2× ∅8, 4× ∅8

Afmetingen in [mm]

HIT Type
Aantal

dwarskrachtstaven

Aantal n  
spelden 

HIT-HP FT1
HIT-HP FT2

2 3

3 4

HIT-SP FT1
HIT-SP FT2

2 3

3 4
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HIT-HP OTX / HIT-SP OTX

HIT-OTX

	 	 	 		 	 	 

HIT- HP OTX 1 - 02 02 - 18 - 025 - 06 
HIT- SP OTX 2 - 02 02 - 25 - 025 - 08 

HIT-HP OTX / HIT-SP OTX

HIT-OTX

B

h

	 	 	 		 	 	 

HIT- HP OTX 1 - 02 02 - 18 - 025 - 06 
HIT- SP OTX 2 - 02 02 - 25 - 025 - 08 
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Productoverzicht – Thermische koudebrugonderbrekingen

Koudebrugonderbrekingen voor thermische scheiding tussen vloer en een betonband (console). Draagt zowel moment als dwarskracht 
over.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Betonband

Vloerplaat
Betonband

Vloerplaat
Isolatievoeg met HIT-FK 

Bestelvoorbeeld HIT-HP OTX / HIT-SP OTX

Typeomschrijving
	Productgroep
	Isolatiedikte 80 mm (HP) of 120 mm (SP)
	Type verbinding
	Aantal trek-/drukstaven
	Aantal dwarskrachtstaven 
	Elementhoogte h [cm]  
	Elementbreedte B [cm]
	Diameter dwarskrachtstaven [mm]

Bijlegwapening HIT-HP OTX / HIT-SP OTX

	4× ∅8 
	Beugels 5× ∅8 per HIT-OTX-element
 2× ∅8
		Speld min. ∅6 / 25 cm als bijlegwapening

U kan een installatiediagram terugvinden op onze website www.halfen.be.
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HIT-HP FK / HIT-SP FK

HIT-HP  FK - 16 - 025 

	 	 	 	 

250

a

HIT-FT HIT-FT HIT-FT

250 250

≤ 5.65 m

HIT-ZVX HIT-ZVX 

B

h

HIT-HP FK / HIT-SP FK

HIT-HP  FK - 16 - 025 

	 	 	 	 

250

a

HIT-FT HIT-FT HIT-FT

250 250

≤ 5.65 m

HIT-ZVX HIT-ZVX 

B

h
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Productoverzicht – Thermische koudebrugonderbrekingen

Vulling ter isolatie van de voeg tussen balkon en vloerplaat.
•	Isolatiedikte 80 mm / 120 mm.

Bestelvoorbeeld HIT-HP FK / HIT-SP FK

Typeomschrijving
	Productgroep
	Isolatiedikte 80 mm (HP) of 120 mm (SP)
	Type verbinding
	Elementhoogte h [cm]
 Elementbreedte B [cm]

Bovenaanzicht: 
Vloerplaat met borstwering

Borstwering

Vloerplaat

Trekwapening in onderste laag

Isolatievoeg met vulling HIT-FK

	zonder CSB

Vulling HIT-FK (REI 120)
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 −5.0 °C
 −2.2 °C
 0.5 °C
 3.3 °C
 6.1 °C
 8.9 °C
 11.6 °C
 14.4 °C
 17.2 °C
 20.0 °C

 −5.0 °C
 −2.2 °C
 0.5 °C
 3.3 °C
 6.0 °C
 8.8 °C
 11.6 °C
 14.3 °C
 17.1 °C
 19.8 °C

8


 −5.0 °C
 −2.2 °C
 0.5 °C
 3.3 °C
 6.1 °C
 8.9 °C
 11.6 °C
 14.4 °C
 17.2 °C
 20.0 °C


 −5.0 °C
 −2.2 °C
 0.5 °C
 3.3 °C
 6.0 °C
 8.8 °C
 11.6 °C
 14.3 °C
 17.1 °C
 19.8 °C
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Bouwfysica

Bouwfys ische aspecten,  technische informat ie

Overschreiding dauwpunt – negatieve effecten Temperatuur OK – positieve effecten

Geïsoleerde balkonaansluiting met HALFEN koudebrugon-
derbreking HIT-HP of HIT-SP: 

•	 Effectieve thermische scheiding van de balkonplaat

•	 Geen condensvorming want geen overschreiding dauw-
punt

•	 Bouwfysische perfecte uitvoering

•	 Voorkomt scheurvorming in beton als gevolg van ther-
mische uitzettingen

Niet geïsoleerde balkonaansluiting zonder HALFEN 
koudebrugonderbreking

•	 Koudebrug

•	 Condensvorming

•	 Warmteverlies

•	 Schimmelvorming op plafond en wand

•	 Mogelijke scheurvorming in beton door thermische 
zettingen

De temperatuurlijnen laten het effect zien zonder en met toepassing van een HALFEN HIT koudebrugonderbreking. Zo is er bijvoorbeeld 
geen condens- of schimmelvorming op kritische plaatsen.

Technisch goedgekeurde thermische kenmerken conform ETA

De bouwfysische eigenschappen (lineaire warmtedoorgangscoëfficient ψ, minimale oppervlaktetemperatuur qmin en temperatuurfactor 
fRsi) voor HALFEN koudebrugonderbrekingen HIT-HP MVX / HIT-SP MVX en HIT-HP ZVX / HIT-SP ZVX zijn voor verschillende toepassingen 
bepaald op basis van een driedimensionale EEM-berekening volgens EN ISO 10211.

Deze eigenschappen zijn officieel geïntegreerd in de Europese Technische Goedkeuring ETA-13/0546 en de nationale technische goedkeu-
ringen Z-15.7-293 en Z-15.7-312.
Daarmee zijn officieel goedgekeurde ψ-waarden voor een normconform gedetailleerde koudebrugverificatie van ISO-elementen in heel 
Europa beschikbaar. Naleving van de goedgekeurde bouwfysische eigenschappen van de HALFEN koudebrugonderbrekingen HIT-HP en 
HIT-SP wordt gegarandeerd door een controle van derden.

Geluidsisolatie conform DIN 4109

Door het gebruik van balkons en galerijen ontstaan trillingen, die als contactgeluid in het gebouw worden opgenomen en naar de aan-
grenzende ruimtes als luchtgeluid afgegeven worden.  DIN 4109 bepaalt hoe hoog het gemeten luchtgeluid L’n,W mag zijn, als gevolg van 
de belasting op het betrokken bouwdeel door genormeerd kloppen in de aangrenzende gebruiksruimtes van het gebouw.
De actuele versie van DIN 4109 van 1989 is vastgesteld voor galerijen in hoogbouw met woningen en werkruimtes.

req. L’n,W = 53 dB (req. TSM = 10 dB)

Door toepassing van thermisch gescheiden aansluitingen voor balkons zal de overdracht van contactgeluid vanaf het balkon naar de aan-
grenzende woningen aanzienlijk worden verminderd. HALFEN HIT koudebrugonderbrekingen kunnen in de standaard uitvoering en onder 
speciale voorwaarden voldoen aan de eisen van de voor galerijen voorgeschreven geluidsisolatie.

Voor het eerst zijn niveauverschillen in contactgeluid voor plaataansluitingen officieel goedgekeurd; ze maken deel uit van de Europese 
Technische Goedkeuring ETA-13/0546. De aansluitelementen van de types HALFEN HIT-HP en HIT-SP hebben daarbij het voordeel dat 
ze, afhankelijk van de bouwwijze, naast de geluidsreductie ook brandveiligheidseisen kunnen garanderen.
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Bouwfysica

HALFEN ψ-calculator - koudebrugtool voor HALFEN koudebrugonderbrekingen

5 eenvoudige stappen om de nodige parameters in te geven:

► selectie van wandontwerp

► selectie van wandopbouw

► selectie van plaatdetails

► optie om ramen/deuren te selecteren

►  uitvoer van de geselecteerde HALFEN HIT koudebrugonder-
breking (type) 

Om een energieprestatiecertificaat (EPC) te verkrijgen volgens het Duitse energiebesparingsbesluit (EnEV Energie-einsparverordnung) is 
een verificatie van de koudebruggen vereist. Om de koudebruggen in de balkonaansluitingen te berekenen zijn ψ-waarden nodig om de 
structuur te modelleren. De essentiële kernwaarden hiervoor zijn voorzien door HALFEN.

Componentdetails

Wanddetails

1 Buitenlaag

2 Isolatie

3 Lastdragende laag

4 Binnenbepleistering

Plaatdetails

5 Dekvloer

6 Isolatie

7 Randisolatiestrips

8 Lastdragende laag

Screenshot HIT-calculator Web App: scherm ingave parameters

De HALFEN HIT app op Internet
Om de HALFEN app voor de berekening van Ψ-waarden te 
downloaden: scan de QR-code hiernaast.

Om een berekening te maken heb je de keuze uit volgende wandopbouwen: een extern composiet thermisch isolatiesysteem (ETICS), 
monolithisch of dubbelwandig en sandwich. Elke wandopbouw bestaat uit verschillende lagen, bv. de buitenlaag, de isolatielaag en de 
dragende wand. De thermische geleidbaarheid, de materialen en de afmetingen van de verschillende lagen kunnen in verdere fases ge-
definieerd worden.

Illustratie van een buitenwand: hier een voorbeeld van een ETICS-systeem met een 
raam.

Brandweerstand conform EN 13501 en DIN 4102

Alle elementen van de types HIT-HP en HIT-SP zijn standaard ingedeeld in de klasse REI 120 conform EN 13501-02 en F 120-AB vol-
gens DIN 4102 conform met de Europese Technische Goedkeuring ETA-13/0546 en de Nationale Technische Goedkeuringen Z-15.7-293, 
Z-15.7-309 en Z-15.7-312. 

Dit is mogelijk dankzij de speciale vorm van het isolerende basiselement in combinatie met het gebruik van kwalitatief hoogstaand niet 
vlambare minerale wol, respectievelijk  klasse A1 en Euro klasse A1.

Dankzij het ontwerp wordt zijwaartse brandoverslag uitgesloten, omdat de isolatie de dragende elementen (CSB, dwarskrachtstaven, 
trekstaven) aan alle kanten omsluit. 
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B5

A1

B3

B2

A2

B4B1

4

5

9 7

8 6 3

4

Datum:

Bedrijf:

Contactpersoon:

Tel.:         Fax:

E-mail:

Project:

Plaats:

Stuur dit formulier ingevuld naar HALFEN NV:
E-mail: info@halfen.be
Fax: +32 (0)3 658 15 33
Onze studiedienst helpt u graag verder bij de ontwikkeling 
van dit project.

Gewicht balustradeExtra gewicht door 
metselwerk

Dwarskracht

Moment

Gebruiksbelasting

Gewicht 
afwerking Rand-

moment

A1 Rekenwaarde van het moment MEd kNm/m

A2 Rekenwaarde van de dwarskracht VEd kN/m

Lasten op het balkon (karakteristiek)

B1 Gebruiksbelasting qk kN/m²

B2 Randmoment qk,Gel kNm/m

B3 Gewicht balustrade gk,Gel - verticaal kN/m

B4 Gewicht van de afwerking gk,Bel kN/m²

B5 Extra gewicht door metselwerk kN/m

1 Betonkwaliteit  C ... / ...

2 Betondekking cnom mm

3 Gemiddelde balkondikte cm

4 Lengte L m

5 Breedte B m

6 HIT elementhoogte h cm

7 Hoogte opstand balkon nh cm

8 Hoogteverschil v cm

9 Dikte ruwbouwplaat cm

10 Aantal balkons

Lengte L

Breedte B

Dikte ruwbouwplaat Hoogte opstand balkon

Gem. balkondikte

Lengte L

HIT elementhoogte
Hoogteverschil 

Ty
pe

 o
ve

rz
ic

ht
 (

bo
ve

na
an

zi
ch

te
n)

Uitkragend balkon

Opgelegd balkon

Intern balkon

Deels uitkragend 
balkon

L-vormig hoekbalkon

Algemeen / Afmetingen

Lasten (Gelieve enkel A of B in te vullen)

I N V U L F O R M U L I E R

HIT koudebrugonderbrekingen



OPMERKINGEN

Technische en constructieve wijzigingen voorbehouden.
De informatie in deze catalogus is gebaseerd op de op het moment van verschijnen bekende techniek. Technische en 
constructieve wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. HALFEN NV neemt geen enkele verantwoording voor de 
juistheid van de inhoud van deze catalogus of eventuele drukfouten.

Het HALFEN GmbH kwaliteitsmanagementsysteem is voor de productlocaties in Duitsland, Frankrijk, Nederland, 
Oostenrijk, Polen, Zwitserland en de Tsjechische Republiek gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015, certificaat-
nummer 202384-2016-AQ-GER-DAkkS.

ADRES

HALFEN NV
Borkelstraat 131
2900 Schoten
Tel: + 32 (0) 3 658 07 20
Fax: + 32 (0) 3 658 15 33
E-mail: info@halfen.be
Internet: www.halfen.be
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