
IsolatieWereld
icf bouwsysteem
vloerelementen



De plastbau wandelementen bestaan uit twee

neopor- panelen van hoge persing. Dit is een

isolatiemateriaal van polystyreen (net als EPS) met

de toevoeging van grafiet voor een hoge

isolatiewaarde. Hierdoor verkrijgt het ook zijn

grijze kleur. Tussen deze twee panelen wordt al

tijdens het productieproces verticaal

wapeningsstaal geplaatst, waarbij er keuze is uit

6mm, 8mm of 10mm. Het grote voordeel van het

prefabriceren van het verticale wapeningsstaal is

dat kostbare tijd op de bouwplaats wordt bespaard.

Horizontaal wordt er als afstandshouder tussen

beide panelen 5mm wapeningsstaal geplaatst,

waardoor er één element wordt gevormd. In de

gecreëerde ruimte met wapeningsstaal wordt beton

gestort met als eindresultaat een 

gewapende betonconstructie. 

Deze vloerelementen zijn uniek in Nederland. Het is een doorontwikkeling op de broodjesvloer.

Met deze EPS vloerelementen wordt een zelfdragende constructievloer gerealiseerd. De

vloerelementen worden gebruikt om een begane grondvloer, verdiepingsvloer en/of platdak te

realiseren. De elementen worden gefabriceerd uit EPS, optioneel voorzien van een metalen

profiel en/of een wapeningsgaas aan de onderzijde. Alle voordelen van de combinatievloer

hebben wij weten te behouden, terwijl wij de nadelen hebben weten te elimineren. Zo wordt de

betonnen ligger 'in het werk gestort' en zijn de vloerelementen licht van gewicht, waardoor

kraankosten uitgespaard worden en ze makkelijk te plaatsen zijn en bovendien goed isoleren.

Het icf bouwsysteem is een isolerend bekistingssysteem met wand- en vloerelementen voor de

betonbouw. 

Winnende combinatie

Plastbau wandelementen

Plastbau vloerelementen

icf bouwsysteem

De wandelementen vormen samen met de vloerelementen een winnende combinatie. Omdat ze van

hetzelfde materiaal worden gemaakt, is het uitzettingscoëfficiënt 0. Zo zal er in de afwerking

nooit scheurvorming ontstaan. Daarnaast is het een makkelijk en duurzaam bouwsysteem. Dankzij

het lucht- en kierdicht bouwen en hoge isolatiewaarde is het geschikt voor energieneutrale- en

passieve woningbouw en is het laagdrempelig, volledig recyclebaar, aardbevingsbestendig en kent

het een snelle bouwtijd met een gevelafwerking naar keuze. 



Plastbau vloerelementen

De Plastbau metal floor

vloerelementen  kennen een aantal

variabelen en zijn daardoor

verrassend veelzijdig en daarom ook

breed toe te passen. Zo wordt de

lengte van een vloerelement 

afgestemd op het project en kunnen er op een project meerdere lengte-afmetingen geleverd

worden. De breedte is standaard 60cm waarbij de elementen over de lengte middels een handige

tand/groef-verbinding naadloos en koudebrugvrij tegen elkaar geplaatst kunnen worden zonder

dat deze verlijmd dienen te worden. De hoogte van de constructiebalk(h) is afhankelijk van de

overspanning en dient door een constructeur geaccordeerd te worden. De dikte van de

isolatieschil (s) dient minimaal 4cm en maximaal 8cm te zijn. De constructieve hoogte samen met de

dikte van de isolatieschil ( h+s) vormt de uiteindelijke hoogte van het vloerelement. Gemiddeld is de

dikte van de betonlaag boven op een vloerelement ca. 8cm





Plaatsing & details

Plaats de stempels 1.20m uit elkaar en zorg
voor stevig hout om je vloerelementen op te
leggen.

Plaats de vloerelementen.

Leg de onderwapening op afstandhouders en
plaats eventuele wapeningskorven en/of
leidingwerk.

Leg een wapeningsnet als bovenwapening.

Stort het beton C30/37 op de bovenzijde van de
vloerelementen.




