
SPECIFIEKE VERWERKINGSVOORWAARDEN
T-PLATEN

Toepassingsgebied van deze verwerkingsvoorwaarden

Typenummers: 503.000BL – 507.000BL – 508.000BR – 509.000BR   

Plaatsing en bijkomende wapening

STAP 1:  T-PLATEN PLAATSEN

Minimale opleg aan beide zijde: 100 mm

(uitgezonderd 70 mm voor type 503.245BL EN 507.245BL). 

voegwapening

STAP 2:  PLAATSEN VOEGWAPENING

Net 6/150 tussen de platen in.

De voegwapening moet 20 mm boven de T-Plaat geplaatst worden.

STAP 3:  PLAATSEN KRIMPWAPENING

Net 6/150 (bovenop)

De krimpwapening moet 30 mm onder het afgewerkt oppervlak 

geplaatst worden.

krimpwapening



steunpuntwapening

STAP 4:  STEUNPUNTWAPENING 

Richtwaarden om scheurvorming te beperken: 

Net 6/150 (t.e.m. 12,5 ton aslast)

Net 8/150 (t.e.m. 20 ton aslast)

Toelichting

De platen zijn gedimensioneerd op vrije oplegging. Dit houdt in 

dat er constructief geen wapening boven de steunpunten nodig 

is. Anders Beton berekent de steunpuntwapening daarom niet. 

In de praktijk zullen de wapeningsnetten en de beton boven 

de steunpunten doorlopen. Dit betekent dat, zonder speciale 

voorzieningen, boven de tussensteunpunten in de vloer een scheur 

zal ontstaan. Wil men scheurvorming voorkomen/beperken, dan 

moet boven de tussensteunpunten over een breedte van 2 meter 

een extra bouwstaalnet worden bijgelegd. Uit ervaring geeft Anders 

Beton bovenstaande richtwaarden op. Hiervoor neemt Anders 

Beton geen verantwoordelijkheid. Als een exacte berekening van 

de scheurvorming gewenst is, moet beroep gedaan worden op de 

verantwoordelijke constructeur van het bouwproject.

dilatatievoegen

STAP 5:  DILATATIEVOEGEN

24 uur na het storten van de druklaag dienen er per 600 cm 

dilatatievoegen ingezaagd te worden met een hoogte van 1/3e van de 

totale dikte van de vloer. 

Druklagenschema’s

De betonkwaliteit van de druklaag moet minimaal C20/25 bedragen. 

De minimale hoeveelheid is weergegeven in onderstaande tabellen.

Standaardschema’s:

TYPE 503.000BL

Na 28 dagen uitharding is de vloer belastbaar met 500 kg /m²

TYPE 509.000BR

Na 28 dagen uitharding is de vloer berijdbaar met:

• 12.500 kg rijdende aslast 

(Spoorbreedte 200 cm, asafstand 120 cm en wielprent 40 x 40 cm)

•  15.000 kg kipstand aslast

(Spoorbreedte 200 cm, asafstand 200 cm en wielprent 40 x 40 cm)

LENGTE 
T-PLAAT

DIKTE  
DRUKLAAG

TOTALE 
VLOERDIKTE

# LITER; 
BETON/M²

245 cm(3) 9 cm 15 cm 81

≤ 270 cm(3) 9 cm 15 cm 81

275-300 cm(1) 11 cm 17 cm 101

LENGTE 
T-PLAAT

DIKTE  
DRUKLAAG

TOTALE 
VLOERDIKTE

# LITER; 
BETON/M²

≤ 300 cm 12 cm 18 cm 109

305-350 cm 15 cm 21 cm 139

355-380 cm(1) (2) 18 cm 24 cm 169

385-390 cm(1) (2) 19 cm 25 cm 179

395-400 cm(1) (2) 22 cm 28 cm 209

Toelichting bij de voetnoten uit de druklagenschema’s:

(1)  De T-Plaat moet voor, tijdens en tot en met 28 dagen na het opstor-
ten in het midden centraal ondersteund worden.

(2) Voor de Duitse normeringen moet voor maten groter dan 350 cm 
de dikte van de druklaag met 1cm verhoogd worden. 

(3) De dikte van de druklaag moet verhoogd worden in functie van de 
gewenste dekking op de krimpwapening.



TYPE 509.000BR – “ZWAAR”

Na 28 dagen uitharding is de vloer berijdbaar met:

• 15.000 kg rijdende aslast  

(Spoorbreedte 200 cm, asafstand 120 cm en wielprent 40 x 40 cm)

• 20.000 kg kipstand aslast  

(Spoorbreedte 200 cm, asafstand 200 cm en wielprent 40 x 40 cm)

TYPE 509.000BR – “EXTRA ZWAAR”

Na 28 dagen uitharding is de vloer berijdbaar met:

• 20.000 kg rijdende aslast  

(Spoorbreedte 200 cm, asafstand 120 cm en wielprent 40 x 40 cm)

• 25.000 kg kipstand aslast  

(Spoorbreedte 200 cm, asafstand 200 cm en wielprent 40 x 40 cm)

Speciale schema’s:

TYPE 509.000BR – “LICHT”

Na 28 dagen uitharding is de vloer berijdbaar met:

• 4.000 kg rijdende aslast (Spoorbreedte 180 cm, asafstand 120 cm 

en wielprent 40 x 40 cm

LENGTE 
T-PLAAT

DIKTE  
DRUKLAAG

TOTALE 
VLOERDIKTE

# LITER; 
BETON/M²

≤ 350 cm(3) 9 cm 15 cm 81

355-400 cm(1) (3) 9 cm 15 cm 81

LENGTE 
T-PLAAT

DIKTE  
DRUKLAAG

TOTALE 
VLOERDIKTE

# LITER; 
BETON/M²

≤ 300 cm 15 cm 21 cm 139

305-350 cm 19 cm 25 cm 179

355-390 cm(1) (2) 23 cm 29 cm 219

395-400 cm(1) (2) 26 cm 32 cm 249

LENGTE 
T-PLAAT

DIKTE  
DRUKLAAG

TOTALE 
VLOERDIKTE

# LITER; 
BETON/M²

≤ 300 cm 21 cm 27 cm 199

305-350 cm(1) 25 cm 31 cm 239

355-390 cm(1) (2) 31 cm 37 cm 299

395-400 cm(1) (2) 35 cm 41 cm 339


