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boutkwaliteit

houtkwaliteit

Houtconstructie

boutkwaliteit

staalkwaliteit

Staalconstructie

ankerkwaliteit

algemeen

lassen  a = 1/2t min. 4mm (tenzij aangegeven)

kop- en voetplaten rondom aflassen

detailberekeningen en tekeningen ter controle aanbieden aan de constructeur

stralen en menien

thermisch verzinken, beschadigde delen behandelen met zinkstofcompound

2* in epoxyprimer

bevestigingsmiddelen RVS (AISI 304)

RVS bevestigingsmiddelen isoleren met nylon ring

constructie op spanning brengen na het aflassen

constructie goed aanwerken

dakconstructie

blijvend afschot min. 16mm per m1

noodoverstorten aanbrengen met voldoende capaciteit

er mag max. 50mm water op het dak blijven staan

dakplaten  in 'halfsteensverband' leggen

dakplaten bevestigen volgens voorschriften leverancier

constructie brandvrij bekleden conform opgaven architect

lijmankers:

- in droge ondergrond inlijmen met Edilon P5002 of gelijkwaardig

- in vochtige ondergrond inlijmen met Edilon Dex-R of gelijkwaardig

- lijm verwerken volgens voorschriften leverancier

windverbanden op spanning brengen

voor bouwkundige voorzieningen zie tekeningen architect

kanaalplaten koppelen aan staalconstructie

= van toepassing

stalen dakplaten dienen als knik- en kipsteunen

berekeningen ter controle aanbieden aan constructeur

Deze tekening is eigendom van BREED Integrated Design.

Zonder schriftelijke toestemming mag niets worden gekopieerd, gebruikt

of de inhoud ervan ter kennis van derden worden gebracht

Maatvoering in het werk te controleren!!

8.8

min. C18

S235

8.8

8.8

tenzij anders aangegeven

Tekeningverwijzing

Opmerking

Algemeen

- Maten in mm

- Peil=0
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1 detail nr.

tekening nr.6000

NB: zie voor overige uitgangspunten hoofdberekening

algemeen

400*
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950*

1200*

1550*

bovenstaven
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2150*
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* Indien bij een overlappingslas de staven niet versprongen zijn aangebracht: lengte x 1,5.

- lassen verspringend aanbrengen indien niet anders aangegeven t.b.v. wapening

- de doorgaande onder- en bovenwapening

- lassen van doorgaande wapening zoveel mogelijk om en om verspringend t.o.v. elkaar aanbrengen

- t.p.v. sparingen de helft van de onderbroken wapening aan weerszijden van de sparing als

raveelwapening bijleggen

- de wapening t.p.v. beindiging vloer en/of sparingen voorzien van schenkels
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betondekkingbetondekkingbetondekkingbetondekking

op buitenste wapening (mm) *

XC1. XC2, XD2, XF3sbeton milleuklasse

beton sterkteklasse

wapeningsstaal

Betonconstructie

constructiedeel

wand

vloer

poer

kolom

*grootste dekking in tabel dient te worden aangehouden
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Ombuigen wapening

r > 2,5øk

FeB500A

C30/37

bouwkundige elementen te berekenen en tekenen door de aannemer / leverancier.
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1. niveau tov peil

2. betonkwaliteit

3. vloerdikte (mm)
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Beton mengsel volgens opgave betontechnoloogBeton mengsel volgens opgave betontechnoloogBeton mengsel volgens opgave betontechnoloogBeton mengsel volgens opgave betontechnoloog:

Consistentiegebied S3

300 kg/m³Cement hoeveelheid:

Cement type CEM III/B 42,5

Maximale korreldiameter: 31,5mm

Superplastificeerder naar keuze betoncentrale (type en hoeveelheid)
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