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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
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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. 



De wandelementen kennen een aantal variabelen

qua hoogte-, breedte- en diktemaat. Hierdoor

ontstaat een veelzijdig systeem, geschikt voor tal

van toepassingen. Zo is het geschikt voor

appartementen, projectmatige (serie)bouw,

villabouw, kelderbouw en zwembadbouw.

De betonkwaliteit van de wanden dient C20/25 XC1 S3 of S4 te zijn, met een korrelgrootte 4-

16mm. De maximale snelheid voor het verpompen van het beton is ca. 10m3/uur. Het wordt

aanbevolen om in een aantal ringen de stort uit te voeren. Er kan zonder problemen veriepingshoog

gestort worden. Naast het verticale prefab wapeningsstaal dient er conform ontwerp van een

constructeur horizontale wapening geplaatst te worden. 

Definitief betonmengsel en plaatsen wapening dient altijd te gebeuren in overleg met de constructeur. 

Prestaties

Beton & wapeningsstaal
 

Plastbau wandelementen



buitenzijde.
van het paneel aan de 

wandelement komt te staan.
waar de binnenzijde van het 

conform het ontwerp van de 
constructeur. Sluit de hoeken 

startprofiel. Begin bij een hoek. 

Plaats de horizontale wapening 

Plaats de wandelementen in het 

Plaats het startprofiel op de plek 

Plaatsing & details

Horizontale wapening

Funderingsdetail met startprofiel

Plaatsing Plastbau wandelement 



van de constructeur

de wandelementen waterpas af.

Plaats het wapeningsstaal conform het ontwerp

Sluit de hoeken van het paneel aan de buitenzijde

Verbind de wandelementen onderling met behulp
van de metalen verbindingsplaten. Schoor daarna

ook onder de raamkozijnen.

je een onderbreking hebt gemaakt.

Zorg er tijdens het betonstorten voor dat alle 
elementen goed en volledig worden gevuld, dus 

Verstevig de hoeken voor een probleemloze stort

Verstevig de wandelementen op de plekken waar 1
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