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Het plaatsen van de Kunststof Trekstang

Middenafschoring  
bij EPS-Standaardkisten
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Wij adviseren EPS-Standaardkisten vanaf 650 mm hoog extra af te schoren 
volgens onderstaande tabel. 

Middenafschoring voor kisten van 650 en 700 mm hoog
 
Plaats h.o.h.om de 600 mm een Kunststof Trekstang 
(KTS). Kijk op de afbeelding hiernaast voor de 
juiste hoogtebepaling per kisthoogte. Zorg 
dat de rozetten recht aangebracht 
worden op de verstevigingsribben. 

Middenafschoring  voor kisten  
van 750 en 800 mm hoog 
 
Plaats h.o.h.om de 450 mm een Kunststof 
Trekstang. Kijk op de afbeelding 
hiernaast voor de juiste hoogtebepaling 
per kisthoogte. Zorg dat de rozetten 
recht aangebracht worden op de 
verstevigingsribben.  
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Hoogte kist 
650 mm
700 mm

Hoogte kist 
750 mm 
800 mm

Positie* 
275 mm
300 mm

* Positie KTS vanaf bovenkant gemeten.

* Positie KTS vanaf bovenkant gemeten. Let op! Bij paalkoppen en doorvoeren dient 
extra afschoring voorzien te worden.
Zie volgende pagina.

Positie*
325 mm
350 mm

KTS elke
600 mm (4 ribben)
600 mm (4 ribben)

KTS elke
450 mm (3 ribben)
450 mm (3 ribben)



Download instructiebladen via
www.dehoop-pekso.nl

C

B

A

C

B

A

Het plaatsen van de Kunststof Trekstang

Ter versteviging van de 
Superkist en EPS-Standaardkist
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Paalkopsparing
Plaats rechts en links naast elke paalkopsparing op ca. 
5 cm boven de kistbodem een Kunststof Trekstang. 
Zorg dat de rozetten recht aangebracht worden op de 
verstevigingsribben. 

Wanddoorvoeren 
Plaats rechts en links naast elke wanddoorvoer (ter 
hoogte van het hart van de doorvoer) een Kunststof 
Trekstang. Zorg dat de rozetten recht aangebracht 
worden op de verstevigingsribben. 

Bij de verwerking van Superkisten en EPS-Standaardkisten 
worden sparingen in de kisten gezaagd voor bijvoorbeeld 
paalkoppen en doorvoeren voor PVC buizen van de 
installateur. Door het weggezaagde EPS ontstaat 
een verzwakking in de bodem en/of de 
wand van de kist. Wij adviseren u hier 
de Kunststof Trekstang toe te 
passen. 

Het aanbrengen van de Kunststof Trekstang (KTS)
Prik de KTS door de wanden van de kist heen. Plaats 
de rozetten op de uiteinden van de KTS. Bevestig de 
klemdoppen over het kunststof draadeind en druk de 
klemdoppen tegen de rozetten aan.
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Bekijk hier de montagevideo 
van de Superkist.


