
 

 

Verwerking- en legvoorschriften voor betonplaten.   

 

Om ervan verzekerd te zijn, dat de betonplaten aan uw verwachting voldoen, dient u met het 

verwerken van de platen met de volgende punten rekening te houden. 

 

Stapelinstructies 

Bij opslag van de betonplaat dient op het volgende gelet te worden, 

 Bij aanvoer van de platen zal het nodig zijn deze platen te stapelen. 

 Leg de platen nooit koud op elkaar, maar plaats de platen op steunpunten, 

b.v. betonklinkers.  

Plaats 3 steunpunten op een vlakke, verharde ondergrond, hierop  

wordt de eerste plaat gelegd. 

Plaats opnieuw 3 steunpunten, exact boven de steunpunten die onder de 

eerste plaat liggen, en plaats de volgende plaat, enz. 

 Belangrijk: Stapel niet meer dan 6 platen op elkaar.  

 

Ondergrond en zandbed 

De fundatie moet voldoende draagkracht hebben. Deze draagkracht wordt uitgedrukt in een 

beddingconstante. Deze constante moet minimaal 0,06 N/mm3 bedragen. 

Om de sterkte van de betonplaat optimaal te benutten, dient de ondergrond grondig aangelegd 

te worden. De norm hiervoor is een proctorwaarde van 98%. 

Het zandbed dient opgebouwd te worden uit tenminste 15 cm goed te verdichten zand met 

daarop een laag van 5 cm niet te verdichten zand. 

Als de ondergrond wordt opgebouwd met granulaat en zand, moet er een granulaatbed van ca. 

40 cm worden aangebracht, met daarop een zandbed van 5 cm van niet  te verdichten zand. 

 

Leginstructies. 

Wij adviseren u de platen te leggen met een zuignap, T-haak of speciale halve maanhaken. 

De halve maanhaken zijn eventueel via ons te bestellen. 

De platen dienen met een voeg van 5mm te worden gelegd. (Afstandhouders zijn eventueel  

via ons te bestellen.)  

Na het leggen dienen de voegen goed vol geveegd te worden met rul zand.  

De platen dienen opgesloten te worden door een kleirug of een betonnen opsluitband of iets 

soortgelijks. 

Voor een goede waterafvoer dienen de platen met minimaal 0,5% afschot gelegd te worden. 

Platen dienen 28 dagen oud te zijn na productiedatum voor ze gelegd of belast mogen worden. 

Bij eerdere verwerkingen of belasting worden reclamaties niet in behandeling genomen. 

 

LET OP:  

Bij gebruik van halve maanhaken mag de ketting niet langer zijn dan 1400 mm, gemeten 

als de ketting rechtuit ligt ten opzichte van de bevestigingsgaten van de halve manen.  

 


