VERWERKINGS- EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN
PREFAB BETONVERHARDINGEN
U bent zojuist in het bezit gekomen van een product, welke met zorg is geproduceerd.
Voordat u deze producten gaat verwerken, is het van belang onderstaande
verwerkingsvoorschriften in acht te nemen, te weten;
Transport en opslag
- Het transport van het geleverde product dient vakkundig te gebeuren, zodat tijdens het
transport geen beschadigingen kunnen optreden. Zorg hierbij dat de bovenzijde altijd naar
boven gericht is, zodat het risico van beschadiging van het bovenoppervlak is uitgesloten.
- Indien producten (tijdelijk) bij u worden opgeslagen, draag er dan altijd zorg voor dat het
product opgeslagen blijft zoals ze zijn geleverd.
- Tijdelijke opslag dient plaats te vinden op een vlakke, voldoende draagkrachtige
ondergrond.
- Het product dient vrij van de grond en op minimaal twee stuks stapelhout opgeslagen te
worden. Een eventuele overstek mag maximaal ¼ van de totale lengte van het product
bedragen.
- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- Bij aflevering zit tussen de producten stapelhout, tenzij anders overeengekomen. Hiervoor
zal een waarborg worden berekend op de factuur. Bij retour van het stapelhout, zullen de
kosten gecrediteerd worden. Het stophout dient altijd verticaal in één lijn te liggen ten
opzichte van het onderste stapelhout, zie onderstaande weergave.
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Ondergrond
De ondergrond, de bedding samen met de onderliggende lagen, dient voldoende
draagkracht te hebben, minimaal overeenkomstig met een CBR-waarde van 15%.
Verdichting en opbouw van de bedding conform Standaard RAW bepaling 2015.
Belangrijk is dat de grondwaterstand zich tijdens het verdichten minimaal 0,50 m onder het
aanlegniveau van de grondverbetering bevindt en dat het watergehalte van het zand bij
voorkeur 8 à 15% bedraagt. De uitvoeringstoleranties van het oppervlak van het zandbed of
fundering moeten voldoen aan de eisen van de Standaard RAW Bepaling 2015.
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Leggen van het product
Dichte verhardingproducten
- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- De volledige ondergrond dient voorafgaand aan het leggen geëgaliseerd en voldoende
draagkrachtig te zijn, zodanig dat er controleerbaar een constante afschot wordt
gerealiseerd van minimaal 1:200 (0,5%), zijnde 1 cm per 200 cm.
- Gebruik afstandhouders met een minimale dikte van 5 mm. De afstandhouders plaatsen op
ca. 20 cm afstand van de buitenste zijdes.
- Het product dient men volledig horizontaal en geleidelijk te laten zakken tot tegen de
afstandhouders.
- Direct na het aanbrengen de voegen invegen met zand tot aan bovenzijde elementen.
Open verhardingproducten
- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- De ondergrond waar het product op gelegd gaat worden dient geëgaliseerd en voldoende
draagkrachtig te zijn zoals opgegeven in dit verwerkingsvoorschrift (zie toelichting
‘ondergrond’).
- Om beschadiging van de producten te voorkomen, dient de onderlinge afstand tussen twee
aangrenzende producten tenminste 5 millimeter te zijn.
- Het product is geconstrueerd voor verwerking in de breedterichting. Toepassing van het
product in de lengte met een breedte van 60 cm, 82,5 cm en 86 cm is niet toegestaan.
- Het product dient nadat deze gelegd zijn volledig aangevuld te worden met grond of een
gelijksoortig bodemvast materiaal.
Bermkanttegels
- Het product dient opgepakt te worden met de daarvoor bestemde hefmiddelen.
- De ondergrond waar het product op gelegd gaat worden dient geëgaliseerd en voldoende
draagkrachtig te zijn zoals opgegeven in dit verwerkingsvoorschrift (zie toelichting
‘ondergrond’).
- Het product dient nadat deze gelegd zijn volledig aangevuld te worden met grond of
gelijksoortig bodemvast materiaal.
- Voor een goede ligging van de producten ten opzichte van elkaar, dient gebruik te worden
gemaakt van afstandhouders met een minimale dikte van 5 mm.
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Belasting van de producten
De belasting is gebaseerd op een geëgaliseerd zandbed, verdicht conform de Standaard RAW
bepalingen 2015.
Geleverde betonnen elementen zijn ontworpen voor een belastingklasse zoals weergegeven op de
productsticker en/of bijkomende vrachtbrief van het geleverde product
Ingebruikname producten
Volledige belasting van de producten is pas toegestaan vanaf 28 dagen na productiedatum. Deze
datum kunt u terugvinden op de sticker welke op ieder product is bevestigd. Proflex Betonproducten
is derhalve niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van vroegtijdige belasting.
Aanvullende voorwaarden
De afnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de verwerkings-, gebruikers- of
onderhoudsvoorschriften aan de (onder)aannemer en overige gebruikers. Het niet in acht
nemen door de afnemer van de verwerkings-, gebruikers- of onderhoudsvoorschriften leidt
tot verval van de rechten van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor elke vorm van schade welke het gevolg is van het
machinaal of niet- machinaal afwerken van de bedding en/of de producten, voor, tijdens of
na het leggen ervan wanneer hiermee de verwerkingsvoorschriften niet volledig zijn
opgevolgd.
Mochten er, na bovenstaande zaken te hebben uitgevoerd nog problemen ontstaan, schort
dan uw werkzaamheden direct op en neemt u allereerst contact op met Proflex
Betonproducten, via 0485-454712.

