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De supersnelle funderingskist

Superkist
uw ruwbouw totaalleverancier

Superstrak resultaat met de

Superkist
Supersnelle funderingskist
De Superkist is de topper onder de EPS-funderingskisten.
Gebruiksgemak en efficiency staan voorop. Met
de Superkist kan in ‘no time’ een fundering snel én
arbovriendelijk gemaakt worden. De fundering is sneller
te realiseren door de slimme verwerkingsmethode.
De Superkist is namelijk een schoor- en kransloze
funderingsbekisting. Na het plaatsen van de kisten en
de korfwapening, worden speciale Trekpennen in de
bovenzijde van de wanden van de bekisting aangebracht.
That’s it!

Meer met minder
Door het minimaliseren van materiaalgebruik is het aantal
handelingen van het stellen tot aan het opleveren van de
fundering sterk teruggebracht. De Superkist hoeft niet
te worden afgeschoord en afgekranst. Er komen dan
ook geen beugels en houten regels voor de onder- en
bovenkransen aan te pas. De speciale Trekpennen zorgen
ervoor dat de kist sterk en maatvast is tijdens de betonstort.
Meer resultaat met minder materiaalgebruik.

Blijvende bekisting
De Trekpennen liggen verdiept in de bekisting zodat deze
na het betonstorten in het beton blijven zitten. Hierdoor kan
het beton eenvoudig en glad worden afgewerkt met een
superstrak eindresultaat. Na de stort hoeven de Trekpennen
niet verwijderd te worden. De verwerkingsmethode met
Trekpennen levert een enorme tijdwinst op!

Toepassing
De Superkist is een geïsoleerde EPS-bekisting
(geëxpandeerd polystyreen) voor in het werk gestorte
betonbalken bij paalfunderingen. Met name in de
woningbouw en lichte utiliteitsbouw is de toepassing van
de Superkist ideaal. Verkrijgbaar in 15 maten maakt de
Superkist passend voor bijna alle funderingsmaten.
Voor andere afmetingen is de EPS-Standaardkist
voorhanden.

VLOEREN, FUNDERINGEN
EN WAPENINGSSTAAL

Een slimme
en isolerende
funderingsbekisting
dankzij Superkist.

Slimme fundering
De Superkist wordt met Wandelstokken aan de grond
gefixeerd. Op elke overgang van twee Superkisten of bij
de hoeken, moet een Wandelstok in de bodem geplaatst
worden. De Superkist is standaard uitgevoerd met een tonggroef verbinding. Hierdoor wordt een strakke, maatvaste
fundering gerealiseerd.
Voor het aanbrengen van de Trekpennen zijn de
Superkisten voorzien van inkepingen in de bovenzijde
van de wanden van de bekisting. De inkepingen geven
de posities van de Trekpennen aan en zorgen ervoor
dat de Trekpennen eenvoudig in de kistwand gedrukt
kunnen worden. Zelfs voor het realiseren van hoeken en
T-splitsingen is een oplossing bedacht in de vorm van
de Superbinder (indien noodzakelijk in combinatie met
bijvoorbeeld zandaanvulling).

Leveringsprogramma
Lengte

Breedte

Hoogte

Wanddikte

Bodemdikte

Persing bodem

1800 mm

300, 350, 400, 450 en 500 mm

400, 450 en 500 mm

100 mm

80 mm

ca. EPS 100

Mogelijkheden
•	90° hoeken zijn leverbaar. Een hoek bestaat uit twee onder 45° in verstek gezaagde elementen van 900 mm hart op hart.
• Voor de kistmaten B300 x H400, B300 x H500, B350 x H400, B350 x H500 en B400 x H500 mm zijn kant-en-klare Standaard 		
Wapeningskorven beschikbaar.
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De voordelen van de

Superkist
•  Schoor- én kransloze funderingskist

•  Beter resultaat met minimaal materiaalgebruik
•  Sneller plaatsen van een EPS-fundering
•  Moeiteloos beton vlakken na de stort
•  Blijvende bekisting
•  Onderlinge aansluiting met tong- en groefverbinding
•  Matrijsgevormd, dus superkwaliteit
•  Uit voorraad leverbaar

Complete basis
Voor een makkelijke verwerking kan het volgende montagemateriaal meegeleverd worden:

Superbinder

Wandelstokken

Kunststof Trekstang

Afstandhouders
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