
Product Datablad Standaard Wapeningskorf

Aan voorgaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Voor een offerte/informatie wordt u verzocht om contact met ons op te nemen

Korte beschrijving          
De Standaard Wapeningskorf is een kant-en-klare, direct uit voorraad leverbare korfwapening die kan worden 

toegepast als funderingswapening voor af te storten funderingsbalken. Toepassingen: kleine verbouwingen en 

aanbouwen bij bestaande woningen, kleine loodsen, tuinmuurtjes die gefundeerd moeten worden.

Samenstelling            

Materiaal:    betonstaal geribd, B500A of B500B        

Fabricagemethode:  handmatig gelast door KOMO gecertificeerde wapeningscentrale

Uiterlijk              

Staven zijn in verband met aanhechting aan beton geribd en het is aan te bevelen om  

een geroeste wapeningskorf in te zetten.            

Kleur:     Roestbruin, variërend van kleur. 

Leverbaar in drie modellen:  Open, Kop en Bajonet. 

Afmetingen             

De Standaard Wapeningskorf is verkrijgbaar voor 5 verschillende betonmaten, te weten: 300x400, 300x500, 350x400, 

350x500 en 400x500 mm. Voor een compleet overzicht kijkt u op onze website (dehoop-pekso.nl) of vraagt u een 

brochure bij ons aan.

• Lengtes: 3000 mm.

• Hoofdwapening: 12 mm (aantal afhankelijk van type korf).        

• Flankwapening: 8 mm (bij korf 300x400 en 350x400 geen flankwapening).

• Beugels: 8 mm om de 300 mm.

• Bij elke korf worden 20 stuks afstandhouders type 40/48 mm meegeleverd.

De hoofdwapening heeft een standaard diameter van 12 mm. Bij alle typen Standaard Wapeningskorven wordt de 

benodigde koppelwapening meegeleverd. 

Aan voorgaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een offerte/informatie wordt u verzocht om contact met ons op te nemen 
via info@dehoop-pekso.nl.



Product Datablad Standaard Wapeningskorf

Aan voorgaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Voor een offerte/informatie wordt u verzocht om contact met ons op te nemen

Toepassingsgebieden

• Paalfunderingen.             

• Vorstrandfunderingen als de wapening doorgekoppeld is aan de vloerwapening.

Rekenvoorbeelden              

We verwijzen hiervoor naar de verantwoordelijke voor de constructieberekeningen van het project.

Overige eigenschappen          

Thermische eigenschappen, brandveiligheid en bestandheid tegen gassen, vloeistoffen, vaste stoffen zijn niet van 

toepassing.

Ontwerpdetails             

Bij toepassing van Standaard Wapeningskorven dient men er op te letten dat koppelingen tussen verschillende  

eenheden (of delen ervan) volgens de geldende voorschriften (Eurocode 2) gewaarborgd zijn.
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Beeld: 300x400 / 350x400


