
Dragend binnenspouwblad

Buitenspouwblad

1. Inbouw van het draaganker, indien het
buitenspouwblad zich aan de onderzijde
bevindt.

Draaganker op het wapeningsnet plaatsen en met één of
twee wapeningsstaven onder het net bevestigen.

Het draaganker met twee aangelaste wapeningsstaven
(ø r) op het wapeningsnet zetten en de staven aan de
mat bevestigen.

Draaganker SPA-1 en SPA-2

Dragend binnenspouwblad

Buitenspouwblad

Na het storten van het buitenspouwblad, het plaatsen
van de isolatie en het plaatsen van de onderste
wapenings- laag voor het dragende binnenspouwblad
aan de bovenkant, één of twee wapeningsstaven door
de bovenste sleuven van het draaganker steken en in de
middelste wapeningslaag vastzetten.
Voor de juiste afmetingen van de wapeningsstaven, zie
pagina 10 en 11 van catalogus SPA.

Na het storten van het binnenspouwblad, het plaatsen
van de isolatie en het plaatsen van de onderste
wapeningslaag voor het dragende binnenspowblad,
twee wapeningsstaven door de bovenste gaten van het
plaatanker steken en in de middelste wapeningslaag
vastzetten.  Voor de juiste afmetingen van de
wapeningsstaven, zie pagina 12 van catalogus SPA.

Plaatanker SPA-S
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3. Steekbeugel
aan de wape-
ningsstaven
vastklemmen.

1. Steekbeugel
onder de  boven-
ste wapenings-
staaf bevestigen
en loodrecht
draaien.

4. Inbouw van haarspelden en steekbeugels

Haaspeld SPA-N Steekbeugel SPA-A
Uitvoering Ø 4 mm

Tragschicht

Vorsatzschicht

≥ 50

≥ 60

Tragschicht

Vorsatzschicht

Haarspeld door de warmte-
isolatie in het nog zachte beton
minstens 60 mm diep weg-
drukken.

1. Steekbeugel
onder de bo-
venste wape-
ningsstaaf be-
vestigen.

2. In loodrechte
positie draaien.

3. Gelijktijdig sa-
mendrukken en
naar links draai-
en zodat het
pootje in de on-
derste wape-
ningsstaaf valt.

Afmetingen in mm

Steekbeugel SPA-AA
Uitvoering Ø 3 mm, Ø 4 mm

2. Steekbeugel
naar links over
de onderste wa-
peningsstaaf
draaien.

Steekbeugel zo-
als in de afbeel-
ding  over de on-
derste wape-
ningsstaaf beves-
tigen. Pootje een
beetje naar links
drukken en spij-
ker in het gebo-
gen gedeelte on-
der de bovenste
wapeningsstaaf
schuiven.

Tragschicht

Vorsatzschicht

Alternatief:
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bijlegwapening

Voor de productie van sandwichtplaten met
worden de

draagankers voorzien van aangelaste staven ø 4 x 300
mm (speciale afmetingen op aanvraag).
Voor het inbouwen worden de draagankers op het
bovenste wapeningsnet van het dragende
buitenspouwblad bevestigd. De aangelaste staven
worden aan het net bevestigd en met bijlegwapening
verbonden. Na het instorten en het aanbrengen van de
isolatie wordt het wapeningsnet van het
buitenspouwblad met een dwarsstaaf onder de bocht
van het anker bevestigd en met de bijlegwapening
verbonden.
Voor de horizontale verankeringen worden haarspelden
type SPA-N toegepast.

het
binnenspouwblad aan de bovenzijde

staaf wapeningsnet buitenblad

ø 4 x 300 aan verbindingsanker SPA-2
bevestigd (speciale uitvoering)

staaf wapeningsnet buitenblad

ø 4 x 300 aan verbindingsanker SPA-2
bevestigd (speciale uitvoering)

Zulagestäbe
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Voor de juiste afmetingen van de wapeningsstaven, zie
pagina 10 en 11 van catalogus SPA.

Afmetingen in mm

ø r

ø s

Tragschicht

Vorsatzschicht

2 x ø 4 x 300
aangelast (speciale uitvoering)

y

1. Inbouw van het draaganker, indien het
binnenspouwblad zich aan de bovenzijde
bevindt.

Draaganker SPA-1 en SPA-2

3. Inbouw van de warmte-isolatie

Raadpleegt u voor de inbouw van de
warmte-isolatie afbeelding 1 tot 3.
De keuze van de werkwijze is
afhankelijk van verschillende
factoren (bijvoorbeeld het soort
isolatiemate-riaal).

Warmte-isolatie voor draaganker
SPA-1

Warmte-isolatie voor draaganker
SPA-2 met gezaagde platen

Warmte-isolatie voor draaganker
SPA-2 door middel van
platenuitsparing

Warmte-isolatie voor verbindings-
beugel

(Afb. 1)
Met draaganker SPA-1 is een zeer
eenvoudige inbouw van het isolatie-
materiaal mogelijk door het delen
van de isolatieplaten in de langs-
richting van het anker.

(Afb. 2)
De isolatieplaat wordt over het
midden van het sandwichdraaganker
gedeeld. In de afstand van de staaf
van het anker worden twee
inkepingen in de isolatieplaat
gemaakt. De twee helften worden nu
van de kant over de staven van het
anker geschoven.

(Afb. 3)
Op de plaats in de isolatieplaat waar
het anker komt, wordt een recht-
hoekig gat gemaakt. Nadat de isola-
tieplaat over het anker geschoven
wordt, wordt het gat weer afgedekt
met het eerder uitgesneden stukje
isolatiemateriaal.

Styropor® platen kunnen eenvoudig
over de beugel gedrukt worden. Bij
het gebruik van geëtrudeerd hart-
schuim moet de warmte-isolatie, om
het verbuigen van de beugel te
voorkomen, op de plaats van het
anker uitgesneden worden.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

4. Inbouw verbindingsbeugel

1. Bevestigen zoals afgebeeld
onder de bovenste

Verbindingsbeugel SPA-B

Vorsatzschicht

2. In loodrechte positie draaien.

3. Gelijktijdig samendrukken en
naar rechts draaien zodat het
pootje in de onderste wapenings-
staaf valt.

Tragschicht

Afmetingen in mm
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