VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

1. Voorwoord
Deze verwerkingsvoorschriften dienen goed te
worden doorgelezen, alvorens te beginnen met
de verwerking van de bouwelementen. Indien
zaag-,
frees-,
smelt-,
of
soortgelijke
werkzaamheden worden uitgevoerd aan de
producten, dan dient men de noodzakelijke
persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u
contact op te nemen met Passief Bouwblok.
2. Inleiding
Bij ontvangst van de bouwelementen dient het
aantal
gecontroleerd
te
worden.
De
opdrachtgever dient de levering vóór de
verwerking te controleren op volledigheid,
onvolkomenheden, schades e.d. en dient
constateringen direct en uiterlijk drie dagen na
levering aan Passief Bouwblok te melden.

5. Vloer
Monteer het startprofiel op 400mm vanaf de
buitenzijde van het blok
(zie afbeelding 1: Ribcassettevloer)
Houdt rekening met een maatvoering van een
veelvoud van 50mm (blokkenmaat).
Stel de pasblokken waterpas en op 10mm boven
het hoogste punt van de vloer. Zodra de
pasblokken op de juiste hoogte staan, plaats dan
het eerste en tweede volledige blok in het
startprofiel. Stapel de eerste 2 blokken door, ook
bij sparingen, zodat de blokken ook boven de
kozijnen doorlopen. Het is ook mogelijk om de
eerste 2 blokken met ty-raps te koppelen.
Voor extra stevigheid adviseren wij de
hoekblokken aan beide uiteinden te koppelen met
ty-raps.

3. Vooraf
Indien de elementen niet direct in het werk
worden gemonteerd, dienen de elementen
beschermd
tegen
beschadigingen
en
weersinvloeden geplaatst te worden, dient de
verpakking intact te worden gelaten en de
elementen rechtopstaand op het bijbehorende
pallet geplaatst te worden. Zij moeten bij opslag
vrij van een vochtige ondergrond worden
gehouden. De duur van de opslag dient zo kort
mogelijk te zijn.
4. Start werkzaamheden
Omdat er een maatverschil van maximaal 4mm in
de blokken kan zitten, adviseren wij om eerst de
pasblokken of rechte blokken uit te zetten op de
funderingsvloer, zodat een eventueel maatverschil opgevangen kan worden en er nog
geschoven kan worden met de bouwelementen
voordat de startprofielen gemonteerd zijn. De
ondergrond dient waterpas en schoon te zijn.

Afbeelding 1: Geïsoleerde kanaalplaatvloer
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6. Hectar

Bij het plaatsen van de blokken op de Hectar
funderingsvloeren is het mogelijk om het eerste
blok waterpas te stellen door middel van
stelblokjes (zie afbeelding 2: Hectar). Zodra de
wand op hoogte is, de naad afpurren.

Afbeelding 3: Kantelaaf met hout afwerking

Afbeelding 2: Hectar

7. Stapelen

Stapel de blokken tot verdiepingshoogte. Dit zijn
maximaal 11 blokken. De blokken zijn op maat te
smelten met de smeltbak. Met de smeltbak is het
overigens niet mogelijk om door de
afstandhouders heen te smelten. Mocht u een
afstandhouder tegenkomen, kunt u dit met een
kettingzaag of handzaag op maat zagen.
De sparingen zijn op 2 manieren af te werken:
-met een houten stelkozijn (zie afbeelding 3); of
-met een SLS 140x38 isolatie en stuc
(zie afbeelding 4).
Het houten stelkozijn is van tevoren in
bijvoorbeeld een werkplaats al te maken, inclusief
het monteren van de schoren (50x70).
Plaats de schoren in het midden waar het beton
komt en ongeveer om de 600mm.
Het afschoren van de SLS: zaag stroken
underlayment 100x500mm laat deze aan beide
zijde 50mm doorschieten om hier vervolgens een
panlat aan beide zijde op te schroeven.

Zo kransen de blokken rondom de sparing af. Doe
dit ongeveer om de 600mm. Monteer daarna de
50x70 tussen de juist aangebracht klampen van
links naar rechts, horizontaal en verticaal.

Afbeelding 4: Kantelaaf met stuc afwerking
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8. Schoren
Monteer de schoren om de 150 cm van elkaar.
Bevestig deze met de multimonty’s wat op de
vloer kruislings door de aanwezige beugels. Houdt
er rekening mee dat als de blokken juist gestapeld
zijn, alle afstandhouders recht boven elkaar
zitten.
Wij adviseren om vervolgens een underlayment
strook van ongeveer 40mm breed in de kist te
laten zakken om dan uw schroef van 6x140mm
door de schoor en isolatie in de strook te
monteren/schroeven. (zie afbeelding 5).
(om de juiste hoogte te verkrijgen zaagt u de
binnenschil waterpas op de juiste hoogte. Houdt
rekening met de eventuele dikte van de
verdiepingsvloer).
Op eigen risico zijn de schoren ook te gebruiken
als steiger. Monteer dan voor het storten twee
rijen steigerplanken (zie afbeelding 5). Zorg er wel
voor dat de ondergrond vrij is van obstakels in
verband met valgevaar.

Afbeelding 5: Stempelen

9. Verdiepingsvloer
Voordat u het beton gaat storten, kunt u het beste
aan de buitenzijde de pasblokken al monteren
voor de verdiepingsvloer. Deze lijmt u vast met de
PU010 van ILLBRUCK tussen de twee vlakke
stukken in het blok. Dit is zo sterk dat mocht u
gebruik maken van een breedplaatvloer, deze
pasblokken kunt gebruiken in combinatie met de
lijm als randbekisting (zie afbeelding 6).
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Afbeelding 6: kanaalplaatvloer

Afbeelding 7: breedplaatvloer

10. Storten
Stort
het
beton
volgens
het
betonsamenstellingsadvies van de constructeur.
Het kan zijn dat volgens opgave van de
constructeur er wapening toegepast dient te
worden (bijvoorbeeld boven sparingen).
Mocht de constructeur beugels voorschrijven,
kunt u de twee onderste staven vastlassen aan de
desbetreffende beugels. Het advies is om dit om
de 150mm te doen zodat u geen afstandhouder
tegenkomt. Daarna plaatst u vanaf de zijkant de 2
bovenstaven erin (zie afbeelding 7).

11. Trillen
U kunt met een normale betonpomp (wel met een
verkleiner of zwanenhals) de wanden volstorten.
Het advies is om dit in 3 lagen te doen en rondom
te storten (niet op 1 plek); dit houdt in dat de
eerste stortgang 100cm hoog is. Tegen de tijd dat
u rond bent gelopen met de betonpomp en
rondom gestort heeft, kunt u de tweede stortlaag
van 100cm storten. Nadat u weer bent
rondgelopen met de betonpomp en gestort heeft,
kunt u de laatste laag storten. De wand kunt u met
een dunne trilnaad licht trillen.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit verwerkingsvoorschrift mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar
gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Passief Bouwblok. Bij het samenstellen en onderhouden van deze
verwerkingsvoorschriften is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie in dit
voorschrift, niet volledig is of onjuistheden bevat. Passief Bouwblok, is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen die worden
ondernomen op basis van deze verwerkingsvoorschriften. De blokken kunnen retour genomen worden mits ze onbeschadigd, schoon zijn en binnen
4 weken na levering. Op het aankoop bedrag zal 20% retourkosten in mindering worden gebracht.

