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De Hoop Pekso heeft verschillende toebehoren in haar 
assortiment voor de verwerking van bouwstaalmatten, 
standaard wapeningskorven of standaard strokenmatten. 

Staven (bijlegwapening) 
Staven worden gebruikt voor het koppelen van 
wapeningsonderdelen. De Hoop Pekso kan 
verschillende diameters en lengtes in rechte, op maat 
geknipte en gebogen uitvoering leveren. 

De staalkwaliteit is standaard B500A geribd. Op 
aanvraag kunnen er ook andere kwaliteiten geleverd 
worden, zoals B500B. Uitvoeringen in glad en/of zacht 
staal of hijsogenkwaliteit zijn ook mogelijk. 
 
Afmetingen op voorraad:
Lengte:  3000 mm en 6000 mm
Diameter: ø6, ø8, ø10, ø12 en ø16mm

Overige lengtes, andere diameters (20-25-32 mm) en 
vormen, zoals stekken, haarspelden, beugels etc zijn ook 
mogelijk op aanvraag. 

Voorraad staven bundelen wij per 50 stuks. 

Supportligger
Supportliggers worden gebruikt om de afstand 
tussen de onder- en boven mat in een betonvloer te 
garanderen. 

Supportliggers bestaan uit twee onderstaven, één 
bovenstaaf en twee zigzag staven. 
Aan weerszijden zijn de onder en bovenstaven in de 
vorm van driehoeken aan elkaar gelast. De hoogte wordt 
bepaald door de dekking van het onder en bovennet en 
de dikte van de betonconstructie.

Afmetingen op voorraad:

Lengte:   standaard 2000 mm.
Hoogtes:  50 mm t/m 250 mm

Andere hoogtes vanaf 260 t/m 400 mm op aanvraag. 
Bereken het aantal benodigde supportliggers: Het 
vloeroppervlak in m² / 0,75 = aantal meter supportligger

De supportliggers zijn te verkrijgen in een kleine bundel 
vanaf 25 stuks en een grote bundel vanaf 250 stuks. 
De supportliggers zijn ook per stuk te bestellen voor 
projecten.

Let op: Over het algemeen is de verwerkersrichtlijn 
om de supportliggers op 750 mm afstand van elkaar te 
plaatsen. Informeer bij twijfel hierover met de verwerker 
van het bouwstaal.
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Betonstelblokken 
De betonstelblokken zorgen voor de juiste afstand 
tussen de onderwapening en het betonoppervlak. Het 
toe te passen type wordt bepaald door de constructeur 
en is afhankelijk van de situatie waarin ze worden 
toegepast. 

Verbruiksadvies:  2,5 per m2.
Hoogte:   25 mm / 30mm / 35mm / 40mm
Lengte x breedte:: 100 x100 mm

Betonstelblokken worden verpakt in bigbags. Het is 
mogelijk om deze in zakken van 50 stuks te ontvangen 
(op aanvraag). 

Afstandhouders  
De kunststof afstandhouders van De Hoop Pekso worden 
toegepast in de funderingskisten om de dekking van de 
wapening te waarborgen. De afstandhouders worden 
bevestigd aan de beugels van de korven. De kunststof 
afstandhouders leveren we gratis met de standaard 
wapeningskorven mee in zakjes van 20 stuks per korf 
(type 40/48 mm). De kunststof afstandhouders kunnen 
ook apart besteld worden in zakken van 100 stuks.

Verbruiksadvies: 6 per 1000 mm
Dekking:  35 mm en 40 mm
Grondplaat:  ø 48 mm en 100 mm

Advies: 
Bij zwaardere wapening adviseren wij de grondplaatjes 
met een diameter van ø100mm te gebruiken.

Tip: Voor uw gemak leveren we bij iedere standaard 
wapeningskorf een zakje afstandhouders van  20 stuks 
(40/48 mm) gratis mee.

Binddraad
Binddraad wordt toegepast om staven aan elkaar 
te verbinden. Bijvoorbeeld om kruisende staven of 
rechte en/of gebogen staven met elkaar te verbinden. 
Binddraad zit op rollen en heeft een dikte van 1,2 mm en 
is geen verzinkte draad. 

Afmetingen op voorraad:
Rollen van 5kg - lengte 1 rol ca. 550m1
Rollen van 25kg - lengte 1 rol ca. 2800m1

ASSORTIMENT VOOR 
BOUWSTAALMATTEN, 
WAPENINGSKORVEN EN 
STROKENMATTEN
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