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BEWAPENINGEN

Er bestaan GEEN type-wapeningstekeningen voor toepassingen of blokdiktes.
De wapeningen zijn voor elk geval specifiek. De grootte moet bepaald worden naargelang van de toepassing, de hoogte van 
de muur, de aard van de belasting en eventuele andere vereisten.
Op aanvraag,kan ons studiebureau u een voorstel maken voor de Stepoclomme-kit en de wapeningen die bij u noodzakelijk 
zijn.
Als u een bestelling plaatst, bezorgen wij u een wapeningsplan met daarop de diameter, de hoeveelheid en de plaats van de 
gewenste wapening in de muur en de funderingsplaat.®
Plaatsing van de wapeningen: gedetailleerd stap voor stap

MOGELIJKE HORIZONTALE WAPENINGSDIAMETERS, IN DE 4 GLEUVEN VAN DE BLOKKEN: :
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Rechte STEPOC® blokken

BREEDTE VAN DE BLOKKEN                           
MAXIMUMDIAMETER VAN DE STAVEN (MM)

2 OVERLAPPENDE STAVEN (VOOR OVERLAPPINGEN)

15 cm Niet-gewapende muren maar wel met 2 bestaande staven
Maximumdiameter 8mm. Opgelet: Moeilijk te betonneren met wapeningen

19 cm 8
24 cm 10

30 cm 12

40 cm 14

«Ronde» STEPOC® blokken 54/20/28

BREEDTE VAN DE 
BLOKKEN       

MAXIMUMDIAMETER VAN DE STAVEN (MM)

1STE GLEUF 
(BINNENKANT VAN DE 

BOCHT)
2DE GLEUF 3DE GLEUF

4STE GLEUF 
(BUITENKANT VAN DE 

BOCHT)

6 m 8 12 / 12
8 m 10 12 10 12

12 m 12 12 12 12
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POSITIE VAN DE BLOKKENWANDEN
Als u wachtstaven moet voorzien in uw vloerbeton, is het  zeer belangrijk om ze goed te positioneren !

Deze staven mogen de laatste plaatsing van de STEPOC® niet belemmeren maar ze moeten vooral geplaatst worden op de 
goede plaatsen aan de binnenkant van de muur (in de trekzones en met een goede dekking).

Hiervoor geven we via onderstaande links aan welke plaatsing van blokkenwanden vermeden moet worden.

Opmerkingen :

De positie van de eerste staaf vanaf het uiteinde van de muur en/of de hoek is primordiaal  Ze bepaalt de volgende goede 
plaatsingen.

Het is ook belangrijk om het voorgeschreven  blokkenverband te respecteren.

Indien de schets werd getekend voor 4 staven per blok (het aantal staven niet overschrijden indien mogelijk) en indien u er 
bijvoorbeeld 2 per blok moet plaatsen, volstaat het om enkele posities te «verspringen» waarbij u de totale tussenruimtes 
respecteert.

SCHETSEN PER BLOKTYPE :

Volgende pagina: 

STEPOC® 60/20/19

STEPOC® 60/20/24

STEPOC® 60/20/30

STEPOC® 60/20/40 (contacteer ons)

 

P
A
G

2









BETON DE LA LOMME
TECHNISCHE INFORMATIE
BEKISTINGSBLOKKEN STEPOC®

Alle informatie en eigenschappen op dit technisch informatieblad zijn enkel ter informatie en niet bindend. 
Zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u over de meest recente versie van dit document beschikt.                                                                                                                                      05/2019

KENMERKEN VAN HET BETON

Voor de funderingszolen en/of vloerplaat :

Kwaliteit van het beton : te bepalen afhankelijk van de benodigde weerstand, het toepassingsgebied en de milieuklasse.  
(samenvattende tabel : volgende pagina)  
•  Gebruikelijke korrelgrootte : 8 / 22
• Type cement : gewoonlijk klasse 42,5
  (N.B. : klasse 32,5 : trage cementen.  Vermijden bij koud weer !)
• Vloeibaarheid : bij voorkeur S4, of F5 (behalve beton in steile helling)
• Vloeibaar gemaakt beton : eenvoudiger om te plaatsen, meerbepaald om ze onder de STEPOC® te duwen. 

Voorbeelden :
• Funderingszool, zwembad : Minimale kwaliteit C25/30
• Mestvaalt, mestkelders : Kwaliteit C30/37 met cement SR3-LA

Voor de muren :
• Kwaliteit van het beton : te bepalen afhankelijk van de benodigde weerstand, het toepassingsgebied en de 

milieuklasse.  (samenvattende tabel : volgende pagina)
• Korrelgrootte : 2/8
• Type cement : gewoonlijk van klasse 42,5 
(N.B. : Klasse 32,5 : trage cementen.  Vermijden bij koud weer !)
Vloeibaarheid : S4, of F5 

Voorbeelden  :
•  Keermuur : Minimale kwaliteit C25/30, of meer indien de berekening van de afmetingen het vereist
•  Regenton, zwembad : Minimale kwaliteit C25/30
• Mestvaalt, mestkelders : Qualité C30/37 met cement SR3-LA
•  Keldermuren  :

   •  Indien niet-gewapende muren : C20/25
   •  Indien gewapende muren : Minimale kwaliteit C20/25, of meer volgens de berekening van de afmetingen
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Tél.: +32 84 21 34 40 • Fax: +32 84 21 19 70
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