Toebehoren
De Hoop Pekso heeft verschillende toebehoren in haar assortiment voor de verwerking van
bouwstaalmatten, Standaard Wapeningskorven of Standaard Strokenmatten. Deze hulpmaterialen worden franco meegeleverd in combinatie met een bestelling bouwstaalproducten.

Afstandhouders
De kunststof Afstandhouders van De Hoop Pekso worden toegepast in de funderingskisten
om de dekking van de wapening te waarborgen. De Afstandhouders worden vastgeklemd aan
Afstandhouders terug naar buiten gedraaid.
Verbruiksadvies: 6 per 1000 mm
Dekking:

35 mm en 40 mm

Grondplaat:

ø 48 mm en 100 mm
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de beugel en naar binnen toe gedraaid. Nadat de wapening in de kist gezakt is, worden de

De afstandhouders worden verpakt per 100 stuks. De leveringswijze is franco i.c.m. met een
bestelling Standaard Wapeningskorf of funderingsbekisting.
Advies:
Bij zwaardere wapening adviseren wij de grondplaatjes met een diameter van ø100mm te
gebruiken.
Tip: Voor uw gemak leveren we Afstandhouders 40/48mm in zakjes van 20 stuks gratis mee
met Standaard Wapeningskorven

Betonstelblokken
De betonstelblokken zorgen voor de juiste afstand tussen de onderwapening en het betonoppervlak. Het toe te passen type wordt veelal bepaald door de constructeur en is afhankelijk van
de situatie waarin ze worden toegepast.
Verbruiksadvies: 2,5 per m2.
Hoogte: 25 mm / 30mm / 35mm / 40mm
Lengte: 100 mm
Breedte: 100 mm
Onze betonstelblokken worden verpakt in big bags. U kunt ze ontvangen in meervoud van 50
stuks, waarbij de minimale afname 50 stuks is. De leveringswijze is franco i.c.m. een levering
bouwstaalproducten.

Binddraad
Binddraad voor het vlechten van wapening.
Draaddikte: 1,2mm (niet verzinkt)
Blinddraad is verpakt per rollen van 5kg (550m¹) of 25 kg (2800m¹). Ook hier is de leveringswijze franco.

Supportligger
Supportliggers worden gebruikt om de afstand tussen de onder- en boven mat in een
betonvloer te garanderen.
Let op: het aantal meter
Lengte: standaard 2000 mm, andere lengtes op aanvraag mogelijk

supportligger is een richtlijn,

Hoogte: 50 mm t/m 400 mm

bij twijfel kunt u overleggen

Het vloeroppervlak in m² / 0,75 = aantal meter supportligger

met de verwerker van de
bouwstaalmatten.

De supportliggers zijn per stuk leverbaar. Eventueel verpakt in kleine bundels
van 50 stuks of grote bundels van 250 stuks. De leveringswijze is franco i.c.m.
een levering bouwstaalproducten.

Staven (bijlegwapening)
Staven worden gebruikt voor het koppelen van wapening. De Hoop Pekso
kan verschillende diameters en lengtes in rechte, op maat geknipte en
gebogen uitvoering leveren.
De staalkwaliteit is mogelijk in betonstaal B-500A en B-500B. De staven
zijn geribd. Op aanvraag kunnen we ook staven leveren in glad en/of
zacht staal, alsmede in hijsogenkwaliteit.
Afmetingen op voorraad:
Lengte:

3 m en 6 m

Diameter:

ø6, ø8, ø10, ø12, ø16mm

Overige lengtes op aanvraag.
Voorraad staven bundelen wij per 50 stuks. De leveringswijze is
franco i.c.m. een levering bouwstaal of afname >500kg.
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