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1. ALGEMEEN 
 
Deze informatie wordt u door Spaansen Bouwsystemen ter beschikking gesteld voor de start van het 
bouwproject.  
 
Deze montage-instructie is zowel bedoeld voor montagebedrijven die in opdracht van Spaansen 
Bouwsystemen montagewerkzaamheden uitvoeren als voor de aannemer die zelf (delen van) casco’s 
monteert of laat monteren. De afstemming van de uit te voeren werkzaamheden (Spaansen/aannemer/ 
montagebedrijf) wordt per project vastgesteld in de contractbevestigingen van Spaansen Bouwsystemen. 
 
De prefab betonelementen worden geleverd onder KOMO-attest met productcertificaat. 
De onderstaande attesten zijn van toepassing. De details uit deze attesten zijn, voor zover van belang 
tijdens de montage, opgenomen in deze instructie. 
 

Omschrijving Attestnummer Datum 

Gewapende ribbenvloer K65475/04 2015-01-01 

Voorgespannen kanaalplaatvloer K2211/21 2015-01-01 

Bouwelementen van beton K78165/02 2015-01-01 

 
Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat deze richtlijnen en de van toepassing zijnde attesten ook bij  
de uitvoerder van het bouwproject bekend is bij de start van de montage. 
 
Tevens zijn van belang de volgende Nederlandse normen: 
 

Normblad Omschrijving 

NEN 2881 Maattoleranties voor de bouw 

NEN 2886 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen 

NEN 2887 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten van de bouwplaats 

NEN 2888 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van gebouwen 

NEN 2889 Betonelementen, Maximaal toelaatbare maatafwijkingen 

 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met http://bouwsystemen.spaansen.nl/contact/. 
 
 
 

http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00065475.pdf
http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00002211.pdf
http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00078165.pdf
http://bouwsystemen.spaansen.nl/contact/
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2. VEILIGHEID 
 
De volgende punten zijn van belang bij de montage van het casco: 

 vóór start montage dient men ervan bewust te zijn dat de fundering voor de montage de minimaal 
benodigde sterkte heeft; 

 BELANGRIJK: de ondersabelingsmortel onder of op de wanden/gevels moet voldoende zijn uitgehard 
voordat een volgende bouwlaag mag worden gemonteerd of de vloer op een andere wijze extra gaat 
worden belast. In de regel kan men stellen dat de mortel na een dag voldoende sterkte heeft (bij zeer 
koud weer kan deze periode langer zijn). In de praktijk betekent dit dat er per dag maximaal één laag 
kan worden gemonteerd; 

 de stabiliteit van het bouwwerk dient te allen tijde verzekerd te zijn. De stabiliteit wordt tijdens de 
montage verzorgd door voldoende schoren. In de eindfase wordt de stabiliteit verzorgd door het 
samenspel van wanden, gevels, vloeren en overige constructiedelen (kappen e.d.). Het kan dus zijn dat 
het nodig is schoren te laten staan; 

 de toe te passen montagemiddelen (kit, mortels e.d.) hebben beperkingen ten aanzien van de 

verwerkingstemperatuur. Voor kit geldt dat deze mag worden verwerkt tussen +5C en +40C, voor pur 

is dit tussen +5C en +35C. De lijm wordt in twee varianten geleverd: de zomerlijm is geschikt voor 

temperaturen boven +5C en de winterlijm is geschikt voor temperaturen boven -5C; 

 de wanden en vloeren dienen tijdens de verwerking boven +0C te zijn. 
Indien er twijfels bestaan over de constructie en/of er gebreken zijn aan het casco dient men te   
allen tijde contact op te nemen met Spaansen Bouwsystemen. 
 

3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) 
 
De volgende punten zijn van belang t.a.v. V&G-plan. 
 

Inrichting bouwterrein 
Bij plaatsing van de keten en het loodsenpark rekening houden met: 

 hygiënische voorzieningen (voldoende wasgelegenheid/toiletten), inclusief de schoonmaak en 
onderhoud van schaft en sanitaire ruimten; 

 vluchtwegen (bereikbaarheid bij calamiteiten voor hulpverlening); 

 voldoende bedrijfshulpverleners tijdens alle fasen van het bouwen; 

 voldoende EHBO- en blusmiddelen; 

 gescheiden opslag van producten en materialen. Hierbij rekening houden met mogelijk 
brandgevaarlijkheid. Zorg voor productinformatie. 

 

Overleg (w.o. voorlichting en onderricht) 

 Overleg over te nemen maatregelen op ARBO-gebied. 

 Mogelijkheid voor gerichte voorlichting en instructie.  
 

Fysische factoren 

Schadelijk geluid 
Bij een groot aantal werkzaamheden kan er sprake zijn van blootstelling aan gehoorbeschadigende 
geluidsniveaus. Deze werkzaamheden zijn onder meer: 
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 alle werkzaamheden waarbij elektrisch handgereedschap wordt gebruikt zoals boormachines, 
handcirkelzagen, sloophamers, tackers, spijkerschietpistolen etc.; 

 gebruik bouwcirkelzaag; 

 ook aanwezigheid in de nabijheid van werkzaamheden welke gepaard gaan met een hoog 
geluidsniveau kan een blootstelling geven aan gehoorbeschadigende geluidsniveaus. 

 

Trillingen 
Het gebruik van handgereedschap zoals sloophamers, (pneumatische) boormachines kan naast 
blootstelling aan schadelijk geluid, leiden tot een belasting in de vorm van hand- en/of  armtrillingen. 
 

Verlichting 
Om te komen tot voldoende verlichtingsniveaus zal in voorkomende gevallen het gebruik van bouwlampen 
noodzakelijk zijn. Hierbij kan sprake zijn van hinderlijke stralingswarmte. 
 

Klimaat 
Gelet op het wisselend binnen/buiten werken (o.a. afhankelijk van mate van glasdichtheid) is er sprake van 
wisselend werken in koude/warmte. Tevens is hierbij sprake van fysiek zware arbeid. Het dragen van goede 
werkkleding, die de spieren warm houdt maar transpiratie doorlaat, is hierbij noodzakelijk. Vooral de rug 
moet goed worden beschermd door het dragen van een lang hemd. Het gebruik van heaters en/of 
bouwlampen kan oorzaak zijn van plaatselijk grote stralingswarmte. 
 

Gassen, dampen en stof 

Gassen, dampen 
Tijdens diverse werkzaamheden kan er sprake zijn van blootstelling aan gezondheidsschadelijke dampen. 
Te denken valt hierbij aan: 

 verwerken van warm bitumen; 

 gebruik lijmen, primers, voorstrijkmiddelen e.d.; 

 lassen/branden op reeds geschilderde oppervlakken; 

 ontvetten van oppervlakken voorafgaand aan kitten; 

 gebruik van epoxy bij vloerafwerking. 
Blootstelling is onder meer afhankelijk van de gebruikte producten, de mate van ventilatie en het gebruik 
van persoonlijke bescherming. Zorg in elk geval voor registratie van aanwezige stoffen. Vraag van deze 
stoffen/producten informatie op bij de leverancier (Material Safety Data Sheets) en zorg voor gerichte 
voorlichting en  instructie van betrokken medewerkers. 
 

Stof  
Eenieder die werkzaam is op het project dient zich in kennis te hebben gesteld van het beleid van de 
Inspectie SZW bij de handhaving van de blootstelling aan schadelijke stoffen en daarbij het juiste 
gereedschap en PBM’s voor te hanteren en te gebruiken tijdens de werkzaamheden. Een en ander volgens 
de site www.stofvrijwerken.tno.nl en BasisInspectieModule (BIM) van de inspectie SZW. Boetes als gevolg 
van niet of niet juist hanteren van gereedschap en PBM’s opgelegd door de inspectie SZW worden volledig 
doorberekend aan de desbetreffende onderaannemer.   
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Opslag/registratie/productinformatie 
Afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte producten zijn aanvullende maatregelen m.b.t. opslag 
noodzakelijk. Let hierbij specifiek op brandgevaarlijke stoffen en houdt rekening met een in te stellen rook-, 
las- en openvuurverbod. Registratie van gevaarlijke stoffen is een verplichting ingevolge de arbowetgeving. 
In deze registratie dient de naam van het product te zijn opgenomen en de gebruikte of te verwerken 
hoeveelheid. Daarnaast dient van elk product een veiligheidsinformatieblad aanwezig te zijn (dient te 
worden meegeleverd door de leverancier). De betreffende informatie kan worden gebruikt voor gerichte 
voorlichting en instructie, de keuze van de persoonlijke beschermingsmiddelen, wijze van opslag en 
afvalverwerking. 
 

Lichamelijke belasting 
Bij een groot deel van de uit te voeren werken is sprake van een grote fysieke belasting. Enerzijds wordt 
deze veroorzaakt door het trekken/duwen van zware machines/lasten, anderzijds door het werken in 
ongunstige houdingen.  
 
Door inzet van (mechanische) hulpmiddelen (kraan, opkar, heftruck, hefsteiger, verreiker, schragen) kan de 
belasting worden beperkt. Daarnaast kan door gerichte voorlichting en instructie een 
bewustwordingsproces op gang worden gebracht, waardoor mogelijke schade aan het houdings- en 
bewegingsapparaat kan worden beperkt of voorkomen. Werkzaamheden waarbij sprake is van een grote 
fysieke belasting zijn: grondwerk, koppen snellen, aanbrengen van wapeningsstaal, aanbrengen van 
bekisting, storten van beton, afwerken van vloeren, metselwerk, stellen van gevelelementen, afhangen van 
deuren, aanbrengen pleisterwerk. 
 

Werkplekinrichting 
Bij werkplekinrichting moet vooral worden gedacht aan inzet van ladders en steigers. Deze dienen op de 
juiste wijze te worden opgebouwd en gebruikt. Hierbij moet rekening worden gehouden met het plaatsen 
van materialen op de steigers, waarbij voldoende werkruimte vrij moet blijven. Toegankelijkheid naar 
werkplekken kan worden vergroot door het vroegtijdig aanbrengen van trappen. Vloeroppervlakken 
moeten vrijgehouden worden van obstakels en vloeropeningen moeten voldoende beveiligd en afgedekt 
zijn. 
 

Gereedschappen, werktuigen en machines 
Gereedschappen, werktuigen en machines dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren en 
afgestemd te zijn op het werk dat ermee moet worden verricht. Ook moeten de nodige 
veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn, zoals signalering, noodstop, afscherming, spouwmessen etc. 
Aandachtsgebieden hierbij zijn: 

 elektrisch (hand-)gereedschap, bouwcirkelzagen en hun afzuiging; 

 (rol)steigers, ladders, slijpmachines, heaters, bouwlampen; 

 bouwliften, kranen, grondverzetmachines e.d. moeten periodiek worden gekeurd; 

 alle kranen dienen te zijn voorzien van een veiligheidscertificaat en kraanboek.  
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
Er moeten voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn. Hierbij wordt gedacht aan 
veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen, veiligheidshelmen, valbeveiliging, stofmaskers met filters etc., 
handschoenen en winterkleding.  
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4. MONTAGE 
 

Benodigd materiaal en materieel 
Het Spaansen-casco wordt gemonteerd met behulp van onderstaande materialen. Op de tekeningen staat 
aangegeven welke materialen voor het betreffende project nodig zijn.  

 Kit (Remmers MS 150 of gelijkwaardig). 

 Spaansen-lijm (Weber elementlim of gelijkwaardig). Genoemde lijm is ook leverbaar in een 
winteruitvoering.  

 Bouwvilt (80 x 5mm). 

 Spanhaken voor hoekverbindingen. Voorzien van schroefdraad M12 (steeksleutel 19mm, een ring 
ratelsleutel werkt erg goed). 

 Multi-monti 7,5 x 160mm. Voorzien van Torx bit 40 kop, voorboren  6mm. 

 Multi-monti 7,5 x 50mm. Voorzien van Torx bit 40 kop, voorboren  6mm. 

 Fisher schroef + plug 160mm lang. Voorzien van Torx bit 40 aansluiting. Voorboren  10mm. 

 Houten stelklosjes in diverse dikten in de afmeting 70 x 70mm voor onder de elementen. 

 Montage ijzers CS1, CS2, CS3 of CS5 (CS4 zit aan het latei vast). 

 Ondersabelingsmortel (MegaMix Onderstop- & Vulmortel OSVM30 of gelijkwaardig).  

 Purschuim t.b.v. horizontale voegen bij raam- en deuropeningen en eventueel dichtzetten van de 
voegen tussen de vloeren ter voorkoming van weglopen beton. 

 
Voor alle genoemde materialen geldt dat hiervoor in de plaats gelijkwaardige producten mogen worden 
toegepast. 
 
Benodigd materieel voor de montageploeg is afhankelijk van de te monteren elementen, type gebouw en 
terreinomstandigheden. 
 
Deze lijst met montagematerieel kan aan de hand van individuele ervaring worden aangevuld of uitgebreid. 

 Metselsnoer - poedersnoer voor maatvoering. 

 Waterpas (2 stuks lang model). 

 Waterpastoestel/laser voor op hoogte brengen van de stelblokjes. 

 Boormachine (2 stuks met hamermechanisme). 

 Moersleutel of ratel met de doppen 13 – 17 – 19 en 24mm. 

 Steeksleutel nr. 19, of ringsleutel met ratel nr. 19. 

 Kitspuit (voor kitworsten van 600 ml), eventueel op lucht. 

 Torx 40 bit met houder, eventueel in een boormachine. Beter is het om een slagmoeraanzetter te 
gebruiken. 

 Betonboor (Ax) 10mm totale lengte 260mm met SDS aansluiting en betonboor (Ax) 6mm totale lengte 
260mm met SDS aansluiting. 

 Zwaar stootijzer + koevoet 1,5 meter met zwanenbek. 

 Lijmklemmen (t.b.v. klemmen van betonlateien en toppen). 

 Houten baddingen voor verbinding topgevels. 

 4 emmers - troffels - voeggereedschap voor ondersabeling en lijmverwerking + een mixer. 

 Grote haakse slijper (universeel steen/staal). 

 Kleine trap 6 tot 8 treden (2 stuks) en ladder van circa 3,5 m’ lengte (1 stuk). 

 Haspels + losse verlengkabels 220 volt. 

http://www.remmersbouwchemie.nl/fileadmin/data/nl/products/merkbladen/7505.pdf
http://www.weber.dk/uploads/tx_weberproductpage/printable_sheet_weber_elementlim.pdf
http://www.megamix.nl/downloads/OSVM30.pdf?2


 

Pagina 8 van 14 

 

 Speciemolen of silo met menger om ondersabelingsmortel aan te maken. 

 Kruiwagen of Japanner ( 2 stuks). 

 Verstelbare trek-/ drukschoren incl. bevestigingsmiddelen (Unifix tapankers 10x75 en bouten M16x45 
incl volgplaten, of gelijkwaardig). Het benodigde aantal is afhankelijk van het aantal elementen. Voor 
een gemiddelde woning zijn er 10 tot 15 stuks nodig. Het kan nodig zijn bij toppen en andere hoge 
elementen langere schoren toe te passen. 

 Verstelbare trek/drukschoren die blijven staan tot bevestiging van de kap. 

 Hardhouten wiggen t.b.v. tijdelijke extra steunpunten. 

 Mobiel of rupskraan, de hijscapaciteit bepalen a.d.h.v. het maximale element gewicht versus te 
overbruggen afstand tussen de kraan en losplaats en tussen de kraan en gebouw. 

 Vloerenklem gebaseerd op het te hijsen type vloer.  

 Hijskettingen van voldoende lengte (let op maximale hijshoek van de elementen) inclusief kleine haken 
(1,5 ton) voor kleinere elementen. De toe te passen haken dienen van het type ‘niet zelf borgend’ te 
zijn. Dit zijn de hijshaken met een verend borgklepje. Zelf borgende hijshaken passen niet in de 
elementen. 

 Voldoende materieel t.b.v. de beveiliging van de werkplek. Te denken valt hierbij aan materieel ter 
beveiliging van de vloerrand, trapgaten, overige sparingen in de vloer en doorvalbeveiliging. 

 

5. UITVOERING 
 

Levering, transport en kraankeuze 
Levering vindt plaats in volle vrachten van ± 30 ton (totaal gewicht combinatie ± 50 ton en lengte ± 15 
meter). De losplaats dient over verhard terrein bereik- en berijdbaar te zijn en/of hiervoor geschikt te 
worden gemaakt. De opdrachtgever dient zorg te dragen dat aan bovenstaande wordt voldaan. Indien de 
bouw niet met de standaard vervoersmiddelen kan worden bereikt dan moet dit minimaal 4 weken van te 
voren door de opdrachtgever worden aangegeven, zodat er gezamenlijk een alternatief gezocht kan 
worden. Zo kan het noodzakelijk zijn dat er tegen meerkosten trailers met draaibare achteras moeten 
worden ingezet. Eventuele ontheffingen m.b.t. lossen vanaf (doorgaande) openbare weg en/of 
vergunningen worden door de opdrachtgever van Spaansen verzorgd.  
 
Ribcassette- en kanaalplaatvloeren worden met zelflossers aangevoerd. Hiervoor dient een vlakke en 
draagkrachtige opslagplaats, voorzien van de nodige onderslagbalken door de aannemer te worden 
ingericht. Indien de elementen langer zijn dan 8 meter of zwaarder zijn dan 2,5 ton, dienen de elementen 
door aannemer/montagebedrijf met een kraan te worden gelost. De max. lostijd/wachttijd is 1,5 uur per 
vracht voor vloeren en 2,5 uur voor wanden. Wanden worden vanaf de trailer in het werk gemonteerd (c.q. 
tijdelijk verticaal opgeslagen). Dit lossen/monteren gebeurt door aannemer/montagebedrijf met een 
hiervoor geschikte kraan met de voorgeschreven hijsmiddelen. Indien de vervoerscapaciteit van Spaansen 
dit toestaat is, in overleg met Spaansen en tegen een vergoeding, het mogelijk met een z.g. wisseltrailer of 
afzetbak te werken. 
 
Afroep van de elementen dient tenminste 10 werkdagen van te voren door het montagebedrijf te 
geschieden bij de afdeling Logistiek van Spaansen.  
Tel: 0224-541844. E-mail: Afroep-Casco@spaansen.nl. 
 

mailto:Afroep-Casco@spaansen.nl
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Montage van de vloeren gebeurt met een daarvoor geschikte klem. De pasplaten zijn voorzien van 
hijslussen of sparingen t.b.v. hijssleutels. In de bovenzijde van lichtbeton elementen (SWH) en de meeste 
massieve elementen (SWM/SWG) zijn verdiept aangebrachte hijsogen ingestort. Sommige massieve 
elementen zijn voorzien van Frimeda hijsankers. De hiervoor benodigde hijsmiddelen dienen door de 
aannemer / montageploeg te worden verzorgd. Deze kunnen eventueel worden besteld bij 
Spaansen Bouwsystemen. 
 
De keuze voor het type kraan is afhankelijk van veel factoren. Het maximale gewicht van de elementen, de 
maximaal te overbruggen afstand, de mogelijke plaats op de bouw qua bereikbaarheid zijn enkele punten. 
De kraanpositie die is bepaald, wordt vermeld op de overzichtstekeningen.  
 
De productievolgorde is in principe gelijk aan de montagevolgorde; de vrachtindeling wordt hierop 
afgestemd. Daar de productievolgorde ruim vóór productie bekend moet zijn, is het van belang dat de 
kraanpositie tijdig bekend is. Wijzigingen op de montagevolgorde zijn niet of slechts zeer beperkt mogelijk. 
 
Voor het hijsen van kleinere elementen lichter dan 3 ton moeten er kleine hijskettingen van 1,5 ton 
aanwezig zijn. Grote elementen dienen te worden gehesen met kettingen en haken die de last kunnen 
hijsen. Een lange tweesprong dient te worden gebruikt (lengte ketting = gelijk aan lengte langste element). 
Bij toppen of speciale wanden moet een van de kettingen korter gemaakt kunnen worden in verband met 
het evenwicht. Zeer grote elementen kunnen zijn voorzien van 3 of 4 hijsogen. D.m.v. takels of katrollen 
kan er gezorgd worden dat alle hijspunten een gelijke belasting krijgen. Het verdient aanbeveling om dit 

soort grote elementen te hijsen met behulp van een evenaar. De hijshoek van de ketting moet < 60 zijn. 
Tijdelijke transportvoorziening als transportstroken of -stangen mogen pas worden verwijderd als de 
ondersabelingsmortel is uitgehard.  
 

6. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 
 

 Aan de hand van de hoofdmaatvoering welke door de opdrachtgever is aangegeven worden de 
elementen d.m.v. smetlijnen gemaatvoerd.  

 Per wand/gevel worden er twee stelblokjes op hoogte geplaatst. Als regel kan worden aangehouden 
dat de stelblokjes op 1/5 van de wandlengte in het hart van de wanddikte worden geplaatst, met dien 
verstande dat de stelblokjes beslist niet onder raam- of deursparingen geplaatst mogen worden. Deze 
stelblokjes zijn 70 x 70mm. 

 Stelhoofdjes kunnen een combinatie vormen van kunststof stelblokjes met multiplex of een multiplex 
stelblokje in specie gesteld. Ten tijde van montage van de wanden dienen de multiplex stelblokjes nat 
te zijn. Dit om na uitharden van de ondersabelingsmortel een volledige ondersteuning te garanderen. 
De ontwerphoogte van de stelhoofdjes is 30mm. T.g.v. toleranties op de bouw mag de dikte variëren 
tussen minimaal 10mm en maximaal 50mm.  

 Hardhouten wiggen worden bij elementen langer dan 5 m na het stellen midden onder het element 
aangebracht (niet onder sparingen). Deze wiggen dienen als extra ondersteuning van de wand 
gedurende de tijd dat de ondersabelingsmortel nog niet (volledig) is uitgehard en kunnen worden 
gebruikt om verkeerd geplaatste of losgeraakte stelblokjes te vervangen. Ook verdient het de 
aanbeveling om bij grote elementen direct naast een raam- of deuropening een wig aan te brengen. 

 
 



 

Pagina 10 van 14 

 

7. STELLEN  WANDELEMENTEN 
 

 Ten aanzien van de bouwsnelheid dient de instructie zoals aangegeven in het hoofdstuk ‘Veiligheid’ van 
deze montage-instructies strikt nageleefd te worden. 

 De werkwijze en toe te passen materialen zoals omschreven in deze instructies zijn algemene 
richtlijnen. Indien van deze instructie afgeweken moet worden, staat dit op tekening aangeven. Wat op 
de tekening is aangegeven, is bepalend.  

 De definitieve montagevolgorde is op het laadschema dat bij elke vracht zit, aangegeven. Let op: in 
verband met verschillende elementdiktes, -lengtes en gewichtsverdeling kan de vrachtindeling 
enigszins van de montagevolgorde afwijken. Tijdelijk opslaan van elementen kan noodzakelijk zijn. Deze 
elementen mogen alleen verticaal en op een voldoende harde, vlakke ondergrond worden neergezet. 
Tevens moet men zich ervan vergewissen dat deze elementen niet om kunnen vallen. 

 Zowel het (omkaderde) merknummer op de indelingstekening als het label op het element zijn aan de 
stortzijde van het element aangebracht. Het label komt dus op de bouw aan dezelfde zijde. Alle 
getekende wand- en gevelaanzichten worden vanaf stortzijde bekeken. Let op: deze manier van 
tekenen betekent dat bij een ankerloze spouwmuur het merkteken in de naastliggende woning kan 
staan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vóór het stellen moet een laag ondersabelingsmortel worden aangebracht (5mm hoger dan de 
stelhoogte), dit geldt voor alle dragende of niet dragende wanden. De ondergrond dient hiervoor 
gereinigd te worden van losliggende en hechtingsbelemmerende stoffen; voorts voorbevochtigen 
alvorens de mortel aan te brengen. Na het aanbrengen van de ondersabelingsmortel wordt het 
element op zijn plaats gezet, waterpas gesteld en d.m.v. trek- drukschoren vastgezet. 

 Direct na het stellen de ondersabelingsmortel nog zorgvuldig verdichten. Indien plaatselijk de 
ondersabelingsmortel onvolledig is, dient dit alsnog te worden hersteld. Loszittend / niet aangestampt 
materiaal dient te worden verwijderd en vervangen.  

 De vloerdragende elementen worden aan de bovenzijde voorzien van vilt. 

 Boven raam- en deursparingen > dan 1500mm en niet dragende binnenwanden wordt pur 
aangebracht. Alle andere elementen dient men voor belasting van de volgende bouwlaag te 
ondersabelen. Dit staat op tekening aangegeven.  

 De trek- drukschoren worden bij de betonwanden vastgezet 
met Unifix tap-ankers. Deze ankers kunnen zowel in de wand 
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als in de vloer gebruikt worden. I.v.m. de gaten in de schoren is het verstandig enkele Unifix- tapanker  
ø 10x75 sluitplaten of ringen in voorraad te hebben.  

- Het eerste element wordt aan 2 verstelbare trek- drukschoren gesteld. Het volgende element wordt 
hieraan gekoppeld (tenzij anders vermeld op tekening). Zodra een hoekverbinding tussen wanden is 
gemaakt, kan voor de volgende aansluitende wanden worden volstaan met 1 of geen schoor. E.e.a. 
afhankelijk van de lengte van het element (veiligheid wel in acht nemen). Schoren dienen geplaatst te 
worden onder een hoek van 45 graden en op 2/3 van de element hoogte. Let op i.v.m. windbelasting 
nooit 1 enkel element op een niveau laten staan.  

- Let op trekdrukschoren pas verwijderen nadat de bovenliggende vloeren zijn afgestort. De blijvende 
trekdrukschoren mogen pas worden verwijderd nadat de stabiliteit van de woning is gewaarborgd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standaardverbindingen tussen elementen 
Stabiliteitshoeken worden verbonden met spanhaken in combinatie met een 
lijmvoeg. De lijmvoeg wordt gerealiseerd door voor plaatsing van het 
aansluitende element de lijmmortel ruim aan te brengen over het 
aansluitoppervlak. Vervolgens het element op maat stellen. Voorkomen 
dient te worden dat door het stellen de lijm uit de voeg wordt geperst zodat 
bij de uiteindelijke plaatsing er geen lijm meer aanwezig is. De spanhaken 
worden aangebracht en met een sleutel op lichte spanning gebracht. Als 
hierdoor het element gaat schuiven dan enkele stelblokjes tussen de 
elementen aanbrengen. Na het stellen van het element overtollige 
lijmresten verwijderen. De inkassingen van de spanhaken vullen met 
zandcementmortel (minimaal C12/15, b.v. de ondersabelingsmortel). De 
kunststof kap (ingestort) moet verwijderd zijn! Het vullen van de inkassingen 
enigszins verdiept uitvoeren zodat er vlak afgewerkt kan worden. 

 De spanhaken zijn in 3 type leverbaar: type 190 voor 90° verbindingen, type 230 voor 180° verbinding 
en type 260 voor bijvoorbeeld schuine hoekverbindingen. 

 Niet dragende binnenwanden worden standaard aan elkaar gekoppeld met Multi-monti’s ø 7,5 x 160 
mm met tussen de elementen een kitvoeg. De SWH wanden voorboren met Ø 6mm. Deze schroeven 
iets verdiept aanbrengen en later uitvullen met lijm (om roestvorming te voorkomen). Bij elementen 
dikker dan 100mm de Multi-monti’s tot ± halve elementdikte verdiept aanbrengen i.v.m. schroeflengte. 
Standaard worden 3 stuks Multi-monti’s per wandhoogte aangebracht.  

 
 
 
 

Principe schoren van de elementen 

Verbinding met spanhaken 

Multi-monti  ø 7,5 x 160  
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Bij SWM wandelementen die verbonden worden, moet men een schroef + plug gebruiken. De wanden 
voorboren met Ø 10mm. De voeg bestaat uit een kitvoeg. Voor het plaatsen van de aansluitende wand op 
het aansluitoppervlak ruim kit aanbrengen. Na montage van de elementen overtollige kit laten drogen en 
achteraf verwijderen. De kit niet uitsmeren over de wand omdat stucwerk niet hecht op de kit. 
 

Standaardverbindingen met strippen 

 Naast de standaardkoppelingen van de wanden worden de volgende strippen toegepast voor 
onderstaande doeleinden. Deze strippen kunnen door Spaansen worden meegeleverd en zijn alle in 
thermisch verzinkte uitvoering. Op de overzichtstekening wordt de plaats van de strippen (voor zover 
van toepassing) aangegeven. 

 

CS-1 strip 

 Deze strip wordt toegepast om niet dragende wanden te koppelen aan de bovenliggende vloer. Voor 
deze strip word een inkassing in de wand opgenomen en deze wordt vastgezet met 2 stuks tapankers 
M6 x 75mm. 

 
 
 
 
 
 

CS-2 strip 

 Deze strip wordt toegepast om bijvoorbeeld lateien en borstweringen te koppelen aan de omliggende 
wanden. De strip wordt vastgezet met 2 stuks Tapankers M6 x 50mm.  

 
 
 
 
 
 

 

CS-3 strip 

 Deze strip wordt toegepast als afschuifbeveiliging aan de onderzijde van het element bij bijvoorbeeld 
topgevels. Deze wordt vastgezet met 2 stuks tapankers M10 x 75mm.  
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CS-4 strip 

 Dit is een strip die al tijdens de productie wordt aangebracht. De montagemethode volgt uit de 
tekeningen. 

 
 
 
 
 
 
 

CS-5 strip 

 Deze strip kan dienen om een ‘vrijstaande’ of niet dragende wand te koppelen aan de bovenliggende 
vloer. De strip dient hierbij als afschuifbeveiliging aan de bovenzijde van de wand. Deze wordt 
vastgezet met 4 stuks Tapankers M10 x 75mm. 

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage toppen 
De toppen dienen geschoord en gezekerd te worden 
conform het onderstaande schema. 
Let op: om de standzekerheid van topelementen tijdens 
de ruwbouwfase te waarborgen dienen de schoren tot 
na de definitieve koppeling van de kapconstructie aan de 
wanden te blijven staan. Voor het schoren van het 
bovenste deel van de top dient een trek- en drukschoor 
met voldoende lengte beschikbaar te zijn. Ten gevolge 
van de windbelasting kan door het jutteren van de 
toppen ruimte in de schoren ontstaan. Plaats daarom zo 
spoedig mogelijk de kap. De stabiliteit van het 
topelementen wordt vanuit de kap gehaald. 
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8. STELLEN VLOERELEMENTEN 
 

 De oplegvlakken voor de vloeren moeten voldoende vlak en strak zijn. Afhankelijk van de uitvoering 
moet de oplegvlakken van de ribcassettevloer worden voorzien van vilt. De oplegvlakken van 
leidingplaten, zowel de geïsoleerde als de ongeïsoleerde, moet altijd worden voorzien van vilt.  

 Als ten gevolge van hijskommen of andere sparingen in de onderliggende wand het oplegvlak met meer 
dan 1/3 wordt gereduceerd dan moeten deze sparingen met ondersabelingmortel worden dichtgezet. 

 LSV elementen (leidingplaten) blijken tijdens de montage extra kwetsbaar te zijn. Met deze platen moet 
extra voorzichtig worden omgegaan. Raveelijzers welke liggen op een leidingplaat moeten dan ook 
tijdens de montage van de overige elementen van dat vloerveld tijdelijk worden ondersteund. 

 De elektraleidingen uit de onderliggende wanden verlengen tot bovenzijde vloer. 

 De naden en eventuele passtroken na het plaatsen van de elementen vol storten met beton of een 
zandcementmortel (zie het Attest voor de specifieke eisen). 

 De vulling van de sleuven in de leidingplaten is niet constructief en is geen onderdeel van de montage. 
In de regel wordt dit meegenomen met de afwerkvloer. 

 Verwerkingsvoorschriften van de ribcassettevloer 

 Verwerkingsvoorschriften van de kanaalplaatvloer 

9. AFWERKEN / NAROOIEN 
 

Hieronder worden enige punten genoemd die nog moeten worden uitgevoerd na montage.  

 De voegaansluitingen tussen wanden onderling en ter plaatse van onderliggende of bovenliggende 
vloeren dicht zetten met pur of mortel conform de details. 

 Weghalen en afwerken van transportbuizen. 

 De transportvoorzieningen (meestal buis Ø30) na uitharden ondersabelingsmortel en na het leggen van 
eventuele bovenliggende vloeren met een haakse slijper verdiept afslijpen. 

 De afgeslepen transportbuizen inspuiten met zinkspray en met pur dichtzetten. Indien er nog 
retourvrachten zijn van Spaansen dan de weggeslepen buizen retour gegeven. 

 Dichtzetten van elektrasparingen, sparingen t.b.v. CS-1 of CS-2 strippen, hijskommen, sparingen t.b.v. 
de transportbuizen e.d. in overleg met de stukadoor. 

 Gebouw bezemschoon maken. 

 Repareren van kleine beschadigingen van de elementen. 

 Afsnijden uitgehard pur van de horizontale voegen. 

 Boren van zakeindjes in het vloerveld. Deze gaten zijn maximaal Ø50mm en mogen alleen ten plaatse 
van een kanaal in de kanaal- en leidingplaat gemaakt worden zodat de wapening niet geraakt wordt. 

 
 
 

http://www.betonson.com/_userfiles/07de1b36-c76c-4c0e-b7ff-c7b8daaca569/_userdocuments/vl-ribcassettevloer-cvp345-verwerkingsrichtlijnen-061010.pdf
http://documenten.vbi.nl/brondocumenten/H26-008-Verwerkingsadviezen_kanaalplaatvloeren.pdf

