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INSTALLATIE SAMEN MET PREDALLEN 

Balkon                   

                                                                                       
 

                                         

                                               ③                                    ①②                           ④                                                   

 

① Er moet een drukvoeg van ≥ 150 mm voorzien worden om te zorgen voor een wrijvingsverbinding tussen het 

druklager en het verse beton. Het betonnen druklager van de ISOPRO kan alleen belastingen goed overbrengen 

als het tijdens de installatie volledig in contact komt met vers beton.. 

Houd rekening met deze kloof tijdens het ontwerp en de productie van de prefab plaat!! 

 

② Voor gelijktijdig gebruik van ISOPRO-units met stalen drukstaven en prefab platen, moet ervoor worden 

gezorgd dat de breedte van de in-situ betonstrook is afgestemd op de lengte van de drukstaven (bijv. A-IPT, A-

IPTQQ, A- IPTD). Afhankelijk van het elementtype kan dit maximaal 1 m zijn! 

Houd rekening met deze kloof tijdens het ontwerp en de productie van de prefab plaat! 

 

③ De schuifstaven van het ISOPRO-element moeten tijdens de productie van de ISOPRO door H-Bau Technik 

GmbH worden gebogen om een botsing tussen de wapeningsstaven en de prefab-plaat aan de balkonzijde te 

voorkomen. Houd er rekening mee dat de goedkeuring en garantie van H-BAU Technik GmbH ongeldig zijn als de 

wapening vervolgens ter plaatse wordt gebogen. 

Vergeet niet te vermelden dat een prefab-plaat wordt gebruikt bij het bestellen van ISOPRO-elementen. 

 

④ Afhankelijk van het elementtype kan het nodig zijn om de afschuifstaven ook aan de plafondzijde te buigen 

(bijv. A-IP Q8X of A-IPTQQS). Zie③ 

FUNCTIE VAN HET ISOPRO ELEMENT 
 

 Dragende thermische isolatie-eenheid 

 Thermische scheiding van componenten van gewapend 
beton om structurele problemen bij de overgang tussen 
interne en externe componenten op te lossen 

 Wrijvingsverbinding van de componenten van gewapend 
beton over de isolerende voeg 

 Lastoverdracht over het gewricht door middel van trek- en 
schuifstaven en een drukcomponent 

INSTRUCTIES VOOR HET PLAATSEN VAN 

ISOPROS MET PREFAB CONSTRUCTIE 
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