
FMK 14.2-NL

HALFEN METSELWERKVERANKERING 
Technische informatie



Onder het merk Leviat bundelen we de expertise, 
vaardigheden en middelen van HALFEN en haar 
zusterbedrijven om een wereldleider te creëren 
op het gebied van bevestigings-, verbindings- en 
verankeringstechnologie. 

De bekende en vertrouwde producten van 
HALFEN blijven een integraal onderdeel van het 
uitgebreide merk- en productportfolio van Leviat. 
Als Leviat bieden we een uitgebreid assortiment 
van gespecialiseerde producten en diensten, meer 
technische expertise, een grotere en flexibelere 
supply chain en betere, snellere innovatie.

Door de CRH-bedrijven in de divisie construction 
accessories samen te brengen als één wereldwijde 
organisatie, zijn we beter in staat te voldoen aan 
de behoeften van onze klanten en aan de eisen 
van bouwprojecten, van elke omvang, overal in de 
wereld. 

Dit is een interessante verandering. Beleef deze 
samen met ons.
 
Lees meer over Leviat op Leviat.com

Leviat is de nieuwe naam voor alle 
CRH-bedrijven wereldwijd in de 
divisie construction accessories. 

We zijn één team. 
We zijn Leviat.
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HALFEN METSELWERKVERANKERING
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Type WS

Type G Type GH Type GV Type FV

FK -  Metse lwerkonders teuning  

HW -  Late ien 

HW HWX HWY HWZ

Type KW

FK -  (Baks teen -)  betonlate iveranker ing 

Type G
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KW - Metselwerkondersteuning
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FK - Hoeklijnvormige metselwerkondersteuningen
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Type G Type GH Type GH

De G-, GH-, GV- en FV-consoles worden boven kozijnen,  overkragingen en in het doorgaande metselwerk toegepast. Voor elk 
 detail wordt een unieke console ontwikkeld uitgaande van optimale stelmogelijkheden. Ook met bijvoorbeeld stelkozijnen, 
plafond aansluitingen, suskasten en de waterkering wordt rekening gehouden. Zo wordt er normaliter de voorkeur gegeven aan 
een G- of GH-console en wordt een GV-console toegepast bij een kleine spouw veroorzaakt door houten  binnenspouwbladen.  
Wanneer de gehele spouw is volgebouwd door bijvoorbeeld een suskast of een zonwering wordt er een FV-console toegepast.
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De opbouw van het detail t.p.v. het 
hoeklijn is zeer belangrijk voor de 
stelmogelijkheid loodrecht op de gevel.
De maat “voorkant metselwerk tot 
voorkant hoeklijn” is standaard 20 mm 
waardoor eventuele gaatjes in de 
steen worden afgedicht. De hoeklijnen 
voor de metselwerkondersteuningen 
zijn minimaal 95 mm breed. Bij een 
 hoeklijndikte van 5 mm resulteert dit in 
10 mm speling achter het  metselwerk 
tot de binnenkant van het hoeklijn. 
Hierdoor wordt er voldoende ruimte 
gecreëerd om tolerantie in de ruwbouw 
op te vangen.

De onderkant van de consolerug ligt 
standaard gelijk met de onderzijde 
van het metselwerk. Afhankelijk van 
het detail kan het hoeklijn onder de 
 consolerug uitzakken, de zogenaamde 
 hoeklijnverlagingsmaat Wv. 

Bij een GV-console is ook de bu-maat 
van belang.  Samen met de speling aan 
de binnenzijde van het hoeklijn, de 
 hoeklijndikte, en de speling achter het 
u-profiel wordt de minimale spouwmaat 
bepaald.

Type GV Type FV Type G met ro l laagbeugels

Type G /  GH -  be langr i jke maatvoer ing

Type GV -  be langr i jke maatvoer ing

HALFEN METSELWERKVERANKERING

FK - Hoeklijnvormige metselwerkondersteuningen
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Type WS Type WS Type WS

De WS-consoles zijn speciaal geschikt om betonlateien of baksteen-betonlateien in vele vormen en afmetingen op te kunnen 
hangen. De consoleankers dragen de (baksteen)-betonlatei en daardoor ook het bovenliggende metselwerk.
Voor welk bevestigingsmiddel er voor de verankering van de lateien ook wordt gekozen, de latei is altijd 3-dimensionaal verstelbaar 
en direct belastbaar. Ook zogenaamde plafondplaten zijn door deze consoles te verankeren.
De onderstaande detaillering laat een aantal toepassingen zien.
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FK - (Baksteen -) betonlateiverankering
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Ankerrail 
type HTA-ES Schroefhuls    

type T-FIXX

Ankerrail 
met beugel 
type HTA-ES

Ankerrail 
type HTA

Hamerkopbout
type HS

Type WS Achterophanging Type WS

HALFEN METSELWERKVERANKERING

FK - (Baksteen -) betonlateiverankering
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Type KW Type KW Type KW

Bij een spouw < 50 mm kunnen er geen consoleankers worden gebruikt. In dat geval 
biedt een KW-type uitkomst.
Standaard wordt een KW-type met lijmankers aan de achterliggende constructie 
geboord. Indien boren niet mogelijk is, i.v.m. wapening of een hoge kwaliteit beton, 
dan is Dynagrip een goed alternatief. Dynagrip is vertand ankerrail die verticaal wordt 
ingestort. In combinatie met de slobgaten is het KW-type met Dynagrip horizontaal 
en verticaal stelbaar.

Vertande hamerkopbout
type HZS 29/20

Dynagrip
type HZA 29/20

22

h.o.h.-maat

HALFEN METSELWERKVERANKERING

KW - Hoeklijnvormige metselwerkondersteuningen



Opleglengte bij lateien
- 100 mm tot een dagmaat van 1000 mm
- 125 mm tot een dagmaat van 2000 mm
- 150 mm vanaf een dagmaat van 2000 mm
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Artikelomschrijving 

Voorbeeld: HWX - 90x180x3 - 20/45 - 1500 - FVP1 
 
Systeem 
Afmeting in doorsnede 
Zettingsbreedte / -hoek bovenzijde 
Lengte 
Materiaalcode

Alle lateien worden qua afmetingen  optimaal berekend. Ons 
gecertificeerd programma berekent aan de hand van de 
dagmaat en de belasting het juiste profiel.
Elk afzonderlijk profiel wordt compleet doorgerekend. Indien 
noodzakelijk wordt de verticale flens voorzien van een extra 
omzetting. Net als de metselwerk ondersteuningen worden alle 
lateien voorzien van een ingestanst merk.

Overz icht  t ypes

L = lengte latei
dagmaat

s
c

b

HW HWX HWY HWZ

HALFEN METSELWERKVERANKERING

HW - Lateien
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5- tands lus Vooraanz icht 3 - tands lus 2 - tands lus

Uitvu lp laat  t ype B Uitvu lp laat  t ype D Uitvu lp laat  t ype K Uitvu lp laat  t ype P

Standaard worden alle consoleankers uitgevoerd met een 
5-tandslus. Hiermee wordt een traploze verticale  stelmogelijk-
heid gecreëerd van maar liefst 70 mm (-35 mm en +35 mm).

De hoogteverstelplaat wordt eerst in de juiste tand geplaatst, 
vervolgens is de console tot op de mm op hoogte te  stellen 
door de hoogteverstelplaat naar links of naar rechts te  schuiven 
(zie de afbeeldingen hieronder).

Voor details waar te weinig ruimte overblijft om een standaard 
lus toe te passen, bijvoorbeeld bij houten  binnen-spouwbladen 
in combinatie met dunne vloeren, hebben we een 3- of een 
2-tandslus. De verticale stelmogelijkheid is wel minder maar in 
elk geval minimaal 26 mm.

Voor het stellen in de diepte adviseren wij, afhankelijk van de 
kwaliteit van de bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkte of 
roestvaststalen uitvulplaten.

Onze uitvulplaten zijn drukvast en hebben dezelfde levensduur 
als de bevestigingsmiddelen. Door de unieke vorm wordt 
voorkomen dat de uitvulplaten onderin de spouw  kunnen 
vallen.

(t.p.v. de bout) 
d = 2, 3 en 5 mm

(t.p.v. de drukplaat) 
d = 2, 3 en 5 mm

(gehele console) 
d = 2, 3 en 5 mm

(gehele console) 
d = 10 mm

HALFEN METSELWERKVERANKERING

Standaard stelmogelijkheid



lijn drukplaat is
(neutrale lijn)

lijn drukplaat
+20 mm

zeskantbout
M12x35 mm

zeskantbout
M12x35 mm

zeskantbout
M12x35 mm

lijn drukplaat is
(neutrale lijn)

lijn drukplaat
+20 mm

lijn drukplaat is
(neutrale lijn)

lijn drukplaat
+20 mm35 11,5

7,5 4

4 31 11,5

7,54

24 11 11,5

11,5 20

31,5

≤ 10

uitvulplaten type B

minimale randafstand

(min. geengineërde
randafstand = 35mm)

neutrale lijn
11,5 ≤ 20

25

≤ 10

minimale randafstand

(min. geengineërde
randafstand = 35mm)

neutrale lijn

11,5 ≤ 20

25

uitvulplaten type B

13© 2020 · FMK 14.2-NL · www.halfen.nl 

Minimale s tand -4  mm Neutra le  s tand Maximale s tand +20 mm

Type G -  inbouwdeta i l Type GH -  inbouwdeta i l

Als alternatief voor vulplaten kan er in de meeste gevallen ook 
voor een stelbare drukbout (DP-optie) worden gekozen.

Met de DP-optie kunnen de consoleankers eenvoudiger gesteld 
worden. Vooral bij breedplaatvloeren, gebogen metselwerk en 
kleine h.o.h.-afstanden spaart dit veel montagetijd.

Om te voorkomen dat de stelbout lager dan de  onderwapening 
tegen de vloer afsteunt, wordt de DP-optie op 35 mm (i.p.v. 
25 mm bij een vaste drukplaat) ten opzichte van de onderzijde 
van de vloer geëngineerd.

De DP-optie is niet toepasbaar bij 2-tandslussen en bij kleine 
spouwmaten.

Neutral
e li

jn

HALFEN METSELWERKVERANKERING

Stelmogelijkheid DP-optie



Het alternatief voor ankerrails en hamerkopbouten zijn lijm-
ankers. Voor het toepassen hiervan is het noodzakelijk dat er 
aan de juiste randafstanden en inboordieptes wordt voldaan.

Ankerrails met hamerkopbouten zijn een flexibele en zekere 
bevestiging. Door de kleine randafstanden en de geringe 
inbouwdiepte kunnen nagenoeg alle situaties worden opgelost. 
Hoekstukken zijn aan beide zijden belastbaar!

14 © 2020 · FMK 14.2-NL · www.halfen.nl 

L i jmanker

Ankerra i l  t ype HTA

Horizontaal 
detail t.p.v. 
hoekoplosing

Hoekstuk

Korte stukjes

Doorgaande 
lengtes

Hamerkopbout

Ankerrail  
type HTA

150

≤ 6070

150150

HALFEN METSELWERKVERANKERING

Bevestiging
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HALFEN METSELWERKVERANKERING

Specials - spouwafdichtingen

Aangelas te  spouwafdicht ing Aangebout  hoekl i jn

2

3

Aangelas te  spouwafdicht ing b i j  la te ien

Wanneer de kopse kant van de vloer onvoldoende dikte heeft 
om aan te bevestigen dan biedt de HK-DA uitkomst. Hiermee 
wordt de constructiehoogte vergroot.

Console-
verankering 
type HK-DA

Lijmanker 
type HB

Consoleveranker ing t ype HK-DA Veranker ing aan kanaalp laatv loer

Bij kanaalplaatvloeren wordt er met een hulpconstructie 
toch een verstelbare bevestiging gecreëerd. De lengte van de 
beugel en de bevestiging wordt in overleg met de kanaalplaat-
leverancier bepaald.

Hulpconstructie

Kanaalplaatanker 
type FH II



Doorsnede
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Spec ia le  hoekoploss ingen

Doorsnede

Drukstrip

Trekstrip

Metselwerk met een 
uitwendige straal

Metselwerk met een 
inwendige straal

Schuine opvang 
hellingshoek van 00 tot 550

Trapsgewijze opvang 
hellingshoek van 00 tot 600

Gebogen metse lwerkonders teuningen

Opvang van schuin metse lwerk

Ru Ri

HALFEN METSELWERKVERANKERING

Specials - diversen
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Samenwerkingsprotocol engineering gevel Leviat

Engineeringsproces

 opstellen voorlopig verankeringsvoorstel in 2D (en indien van toepassing in 3D / BIM)
 controle voorlopig verankeringsvoorstel door aannemer en constructeur
 verwerken opmerkingen / definitief maken verankeringsvoorstel

Benodigde gegevens bij start engineering

 Dilatatieplan baksteenleverancier
 
 - dilatatieplan opgesteld door de baksteenleverancier

 Werktekeningen van de architect (in PDF en DWG)
 
 - plattegronden
 - gevelaanzichten
 - details
 - indien van toepassing: IFC-model (conform ons BIM samenwerkingsprotocol)

 Werktekeningen van de constructeur (in PDF en DWG)
 
 - plattegronden
 - details
 - wandaanzichten (indien aanwezig)
 - indien van toepassing: IFC-model (conform ons BIM samenwerkingsprotocol)

 Werktekeningen van prefab-leverancier (indien van toepassing)
 
 - vormtekeningen van prefab beton wanden
 - vormtekeningen van prefab betonnen balkons
 - vormtekeningen van prefab betonnen banden / luifels
 - indien van toepassing: IFC-model (conform ons BIM samenwerkingsprotocol)

 Werktekeningen staalleverancier (indien van toepassing)
 
 - IFC-model (conform ons BIM samenwerkingsprotocol)

Engineer ing samenwerk ingsprotocol 

HALFEN METSELWERKVERANKERING

Engineering en BIM

Het verankeringsvoorstel is al jarenlang ons visitekaartje. 
Een compleet technisch draaiboek met alle bouwkundige 
oplossingen, maatvoeringen, overzichten en berekeningen 
wordt gemaakt door een dynamisch team van enthousiaste 

en deskundige project-engineers. 
Voor een goed verloop van het engineeringsproces hebben 
wij een engineeringsprotocol opgesteld. Hierin staat welke 
gegevens nodig zijn voor een optimale engineering.
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BIM samenwerkingsprotocol Leviat

Het BIM proces vraagt om een goede samenwerking en uitwisseling van gegevens.
Voor een optimale uitwisseling van gegevens hebben wij hieronder de algemene uitgangspunten opgesteld.

Algemene uitgangspunten

 Aanleveren van het BIM-model (architect én constructeur) in IFC2x3 bestandsformaat of TEKLA.

 Het model moet opgezet zijn in een metrisch stelsel waarbij 1 modeleenheid (drawing unit) = 1 mm.

 Het IFC-model dient minimaal van het niveau LOD 300 te zijn.

 Het 0-punt dient duidelijk kenbaar te worden gemaakt in (of nabij) het gebouw. Bij voorkeur op de hoek van het  
 gebouw bij de kruising van 2 assen. Alle IFC-modellen dienen hetzelfde 0-punt te hebben.

 Het IFC-model van de architect en constructeur dient zonder lateien, geveldragers of alternatieve staalconstructies 
 aangeleverd te worden (of in een aparte layer uitgewerkt te zijn zodat deze eenvoudig uit te schakelen zijn).

 Staalconstructies en/of prefab betonconstructies, welke door derden gemodelleerd worden, dienen als separaat  
 IFC-model aangeleverd te worden. De vorm/positie van deze constructies dienen definitief te zijn. Deze constructies  
 dienen dus niet zichtbaar te zijn in het IFC-model van de architect en constructeur (of in een aparte layer uitgewerkt  
 te zijn zodat deze eenvoudig uit te schakelen zijn).

 Instortvoorzieningen in prefab betonconstructies, dienen door de prefab leverancier in eigen model over genomen te  
 worden. 

 Leviat modelleert de geveldragers en lateien met het programma TEKLA. Informatie uitwisselen via IFC2x3  
 bestandsformaat.
  

 Wanneer door de aannemer een clash-controle wordt uitgevoerd, dient men duidelijk aan te geven waar de clash zich 
 bevindt (middels opgeven stramien/peilmaat) en welk onderdeel aangepast moet worden. Clashes aanleveren in  
 digitale vorm en/of BCF-formaat.

BIM samenwerk ingsprotocol 

Leviat heeft reeds veel ervaring als BIM-partner en weet dat 
een deugdelijke gegevensuitwisseling de basis is om een 
succesvol model met elkaar te maken. 

Om hier goed in te kunnen sturen heeft Leviat een BIM-
protocol opgesteld. Hierin staan de algemene uitgangs-
punten/eisen voor een optimale uitwisseling van gegevens.

HALFEN METSELWERKVERANKERING

Engineering en BIM
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Horizontale dilatatie + schuine opvang boven dakaansluiting Consoles  met  U-prof ie l  in  p laats  van hoekl i jn

Lev iat  a ls  B IM-par tner

Leviat heeft BIM volledig geïntegreerd in haar organisatie.
Leviat werkt met het programma TEKLA Structures®. Dit 
programma sluit het beste aan bij onze wensen en is de 
meest geavanceerde software voor BIM op het gebied van 
(prefab) beton- en staalconstructies. 

Leviat heeft componenten ontwikkeld voor al haar 
productlijnen, waaronder de metselwerkondersteuning en 
lateien. Met deze componenten kan Leviat in de toekomst de 
productie aansturen. 

3D modelleren is een totaal andere benadering van het 
bouwproces dan 2D tekenen. Alle engineers van Leviat 
zijn in staat dit proces goed te begeleiden en tot de 
gewenste resulaten te komen. Zo kunnen merkenlijsten en 
geveltekeningen uit het model worden gegenereerd. 

Op deze wijze kan Leviat op een goede manier voldoen 
aan de grote vraag naar BIM-projecten. Hieronder een paar 
voorbeelden van door Leviat uitgewerkte BIM-projecten.

Opvang aan s taa lcons t ruct ie Hoekoploss ing beves t igd aan prefab beton

HALFEN METSELWERKVERANKERING

Engineering en BIM



Wereldwijde contacten voor Leviat:

Opmerkingen bij deze catalogus
© Beschermd door copyright. De constructietoepassingen en gegevens in deze publicatie zijn slechts indicatief. Voor elke situatie moeten 
de werkdetails van het project worden toevertrouwd aan voldoende gekwalificeerde en ervaren personen. Hoewel bij het opstellen van deze 
publicatie de grootst mogelijke zorg is besteed om ervoor te zorgen dat alle adviezen, aanbevelingen of informatie nauwkeurig zijn, aanvaardt 
Leviat geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor onnauwkeurigheden of drukfouten. Technische en constructieve wijzigingen 
zijn voorbehouden. Met een beleid van continue productontwikkeling behoudt Leviat zich het recht voor om het ontwerp en de specificaties van 
het product op elk moment te wijzigen.

Leviat.com

Australië
Leviat
98 Kurrajong Avenue, 
Mount Druitt Sydney, NSW 2770 
Tel.: +61 - 2 8808 3100 
E-mail: info.au@leviat.com

België
Leviat
Borkelstraat 131 
2900 Schoten 
Tel.: +32 - 3 - 658 07 20 
E-mail: info.be@leviat.com

China 
Leviat
Room 601 Tower D, Vantone Centre 
No. A6 Chao Yang Men Wai Street 
Chaoyang District 
Beijing · P.R. China 100020 
Tel.: +86 - 10 5907 3200 
E-mail: info.cn@leviat.com 

Duitsland
Leviat 
Liebigstraße 14 
40764 Langenfeld 
Tel.: +49 - 2173 - 970 - 0 
E-mail: info.de@leviat.com

Filipijnen
Leviat
2933 Regus, Joy Nostalg, ADB  
Avenue, 
Ortigas Center, Pasig City 
Tel.: +632 - 957 - 6381 
E-mail: info.ph@leviat.com

Finland
Leviat
Vädursgatan 5 
412 50 Göteborg / Schweden 
Tel.: +358 (0)10 6338781 
E-mail: info.fi@leviat.com

Frankrijk
Leviat
18, rue Goubet 
75019 Paris 
Tel.: +33 - 1 - 44 52 31 00 
E-mail: info.fr@leviat.com

India
Leviat
309, 3rd Floor, Orion Business Park 
Ghodbunder Road, Kapurbawdi, 
Thane West, Thane,  
Maharashtra 400607 
Tel.: +91 - 22 2589 2032 
E-mail: info.in@leviat.com

Italië
Leviat
Via F.lli Bronzetti 28 
24124 Bergamo 
Tel.: +39 - 035 - 0760711 
E-mail: info.it@leviat.com

Maleisië
Leviat
28 Jalan Anggerik Mokara 31/59 
Kota Kemuning,  
40460 Shah Alam Selangor 
Tel.: +603 - 5122 4182 
E-mail: info.my@leviat.com

Nederland
Leviat
Oostermaat 3 
7623 CS Borne 
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49 
E-mail: info.nl@leviat.com

Nieuw-Zeeland
Leviat
2/19 Nuttall Drive, Hillsborough, 
Christchurch 8022 
Tel.: +64 - 3 376 5205 
E-mail: info.nz@leviat.com 

Noorwegen
Leviat
Vestre Svanholmen 5 
4313 Sandnes 
Tel.: +47 - 51 82 34 00 
E-mail: info.no@leviat.com

Oostenrijk
Leviat
Leonard-Bernstein-Str. 10 
Saturn Tower, 1220 Wien 
Tel.: +43 - 1 - 259 6770 
E-mail: info.at@leviat.com 

Polen 
Leviat
Ul. Obornicka 287 
60-691 Poznan 
Tel.: +48 - 61 - 622 14 14 
E-mail: info.pl@leviat.com

Singapore
Leviat
14 Benoi Crescent 
Singapore 629977 
Tel.: +65 - 6266 6802 
E-Mail: info.sg@leviat.com

Spanje
Leviat
Polígono Industrial Santa Ana  
c/ Ignacio Zuloaga, 20 
28522 Rivas-Vaciamadrid 
Tel.: +34 - 91 632 18 40 
E-mail: info.es@leviat.com

Tsjechië
Leviat
Business Center Šafránkova 
Šafránkova 1238/1 
155 00 Praha 5 
Tel.: +420 - 311 - 690 060 
E-mail: info.cz@leviat.com

Verenigd Koninkrijk
Leviat
A1/A2 Portland Close 
Houghton Regis LU5 5AW 
Tel.: +44 - 1582 - 470 300 
E-mail: info.uk@leviat.com

Verenigde Staten van Amerika  
Leviat
6467 S Falkenburg Rd. 
Riverview, FL 33578 
Tel.: (800) 423-9140  
E-mail: info.us@leviat.us

Zweden 
Leviat
Vädursgatan 5 
412 50 Göteborg 
Tel.: +46 - 31 - 98 58 00 
E-mail: info.se@leviat.com

Zwitserland
Leviat
Hertistrasse 25 
8304 Wallisellen 
Tel.: +41 - 44 - 849 78 78 
E-mail: info.ch@leviat.com

Voor niet vermelde landen
E-mail: info@leviat.com



Leviat 
Oostermaat 3 | 7623 CS Borne
Postbus 1 | 7620 AA Borne
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49

E-mail: info.nl@leviat.com

Afdeling Beton
Leviat | Oostermaat 3 | 7623 CS Borne 
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49, E-mail: beton.nl@leviat.com

Voor informatie over de gecertificeerde managementsystemen zie www.halfen.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leviat:

Afdeling Gevel
Leviat | Oostermaat 3 | 7623 CS Borne 
Tel.: +31 - 74 - 267 14 49, E-mail: gevel.nl@leviat.com
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