MEMO

Adriaan van Erk
T IMMERFABRIEK

Verwerkingsvoorschriften voor spouwbladen en BSB –elementen
1.

De spouwbladen e.d. dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op beschadigingen en manco’s.

2.

De spouwbladen worden aangeleverd op de bouwplaats op stalen bokken. Deze bokken worden
door ons gelost d.m.v. een zelflosser op de door de uitvoerder aangewezen plaats. De bokken
moeten vlak en op een droge verharde ondergrond staan.

3.

Onze spouwbladen worden in inpakfolie aangeleverd. Dit folie mag niet eerder worden verwijderd
dan wanneer men tot plaatsing van de spouwbladen overgaat. Indien niet alle spouwbladen worden
geplaatst, dan moet men de op de stalen bok achtergebleven spouwbladen opnieuw inpakken.

4.

Er is een spouwblad d.m.v. een synthetische band aan de bok vastgezet. Dit element is voorzien
van een sticker met de tekst “ LET OP DIT ELEMENT ALS LAATSTE VAN DE BOK HALEN, STAAT
VAST AAN DE BOK”. De overige elementen zijn doormiddel van multiplex stroken gekoppeld.

5.

De stalen bokken mogen niet aan de haken worden verplaatst.

6.

De spouwbladen dienen op stelhoofdjes of ankers (die vooraf zuiver waterpas op hoogte zijn
aangebracht) worden geplaatst.

7.

De spouwbladen dienen altijd met een tweesprong evenaar van 6 meter gehesen te worden (tenzij
anders wordt aangegeven in onze berekening) aan de door ons aan gebrachte gecertificeerde
hijsbanden. Deze hijsbanden kunnen met de hand uit de spouwbladen getrokken worden en zullen
samen met de stalen bokken door onze transporteur worden opgehaald. De gaten moeten, na het
verwijderen van de hijsbanden, worden afgedicht.

8.

De spouwbladen moeten rondom d.m.v. thermisch verzinkte ankers aan vloeren en wanden worden
vastgezet. De bovenankers dienen los/vast gemonteerd te worden, zodat eventueel zetten van de
vloer door de slobgaten opgevangen kan worden. De hoeveelheid en zwaarte daarvan wordt
bepaald door de constructeur.

9.

De bevestigingsmiddelen t.b.v. de ankers volgens voorschrift constructeur.

10.

Bij spouwbladen met stelkozijn openingen breder dan 150cm moeten tijdens het vastzetten d.m.v.
stempels uitgelijnd worden i.v.m. doorzakken.

11.

De spouwbladen van de bovenliggende verdiepingen mogen nooit worden doorgestapeld op het
onderliggende spouwblad, tenzij uit constructieberekeningen blijkt dat dit met hoge uitzondering
toegelaten wordt.

12.

De maatvoering in horizontale richting wordt bepaald door het kozijn of de kozijn openingen (bij in
het werk te plaatsen kozijnen).

13.

De spouwbladen dienen zo snel mogelijk lucht- en waterdicht te worden
afgewerkt.

14.

Beschadigingen van de damp-openfolie tijdens of na montage moeten direct
worden gedicht met de daarvoor bestemde tapes.
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15.

De naden, schroef, en spijkergaten in de binnenbeplating moeten worden
afgewerkt e.e.a. volgens de voorschriften van de fabrikant.

Fax (0182) 35 17 54
tifa@adriaanvanerk.nl
www.adriaanvanerk.nl
ABN AMRO-nr 50.05.52.312
K.v.K. Rotterdam 29024822

AvE-Alg-14A01

verwerkingsvoorschr bsb

