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1 INLEIDING
1.2 Methodiek
In deze montagehandleiding staan de belangrijkste aandachtspunten voor een efficiënte en
veilige montage van BRIXALL® prefab wandsystemen. U heeft voor een prefab wandsysteem
gekozen vanwege ondermeer de snelheid van bouwen en de hoge eindkwaliteit.
Deze handleiding biedt informatie over het monteren van de wanden.
Het is belangrijk dat van deze informatie kennis wordt genomen voordat met de montage van
de BRIXALL wanden wordt begonnen. Volg nauwkeurig de voorgeschreven methodiek en
richtlijnen.

1.3 Veiligheid
Wij kunnen NOOIT aansprakelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats.
Volg daarom ook steeds de geldende voorgeschreven richtlijnen. Draag in bijzonder
beschermende kledij ( helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, bril, etc…)
Blijf bij het laden en lossen, bij de plaatsing van de muren STEEDS onder de last vandaan.
Maak énkel gebruik van gekeurd hijsmaterieel. Controleer altijd het hefvermogen van uw
hijstoestellen ( bij enige twijfel of vragen : neem contact op met Raab Karcher )

1.4 Schone bouwplaats – bouwplaatsafval
Dit prefab wandsysteem biedt u de mogelijkheid om uw bouwplaats te allen tijde schoon te
houden, immers, een schone bouwplaats werf = een veilige bouwplaats!
Alle hulpstukken voor het transport ( houten latten, balkjes, mini-schoren, etc…) en alle
montagestukken ( hijsankers, hijsankerbuisjes, etc…) worden met de lege vracht terug
meegegeven en zijn eigendom van Struxura bvba. Draag hier goed zorg voor. Beschadigde
hulpstukken worden u in rekening gebracht.

1.5 Bijstand – advies
Op aanvraag kunnen wij u door een ervaren technisch adviseur laten begeleiden.
Tijdens de uitvoering van uw project letten wij op aspecten waaraan u mogelijk zelf nog niet
hebt gedacht.
Aarzel dan ook geen seconde om uw contactpersoon bij Raab Karcher te contacteren bij
vragen of twijfel. Het kan heel wat ongemak en ophoud vermijden.

1.6 Aansprakelijkheid
Deze montagehandleiding geldt als leidraad tot een vlotte montage van de BRIXALL® prefab
wanden. De meest recente versie van de handleiding wordt bij iedere overeenkomst
electronisch aan de klant verstrekt. Wij staan niet in voor de interne verspreiding van de
montagehandleiding bij de klant. Wij wijzen élke verantwoordelijkheid af bij schade aan de
wanden of aan derden door énige handeling, zowel bij het laden en lossen als bij de montage,
die niet conform deze montagehandleiding zijn uitgevoerd.
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2. TRANSPORT & LOGISTIEK
2.1. De wijze van aanvoer - levering
De wandelementen worden met een “sledesysteem” aangevoerd. De slede (afm 9,5m x 1,5m)
dient op een vlakke, stabiele ondergrond geplaatst te worden. De vrachtwagen heeft minstens
20m op 3m ( LxB) nodig om “uit” de slede te rijden. Indien voldoende ruimte op de bouw
beschikbaar is, kunnen in overleg meerdere containers op de bouw geplaatst worden om de
montage onafhankelijk van de aanvoer te kunnen laten plaatsvinden.
Indien er onvoldoende ruimte beschikbaar is, kunnen in overleg levertijdstippen worden
afgesproken, zodat de juiste elementen op het afgesproken tijdstip op de bouw zijn.
De effectieve leveringsdatum is steeds op afroep en staat los van de
gevraagde/vooropgestelde productiedata.

2.2. Bouwplaatstoegankelijkheid
De werf dient steeds toegankelijk te zijn. De losplaats dient goed bereikbaar en vlak te zijn
voor de vrachtwagens. ( indien nodig voorziet de aannemer rijplaten.) Door het sledesysteem
beschikken deze wagens niet over stuurbare achterassen.
Wij staan, in voorkomend gevallen, NOOIT in voor de inname openbare weg. Extra
wegafzetting alsmede vergunning is STEEDS de verantwoordelijkheid van de aannemer.

2.3. Laden & lossen
De klant geeft, voorafgaand aan de levering de gegevens van de Uitvoerder door. Indien
leveringen buiten de werkuren of op zon- & feestdagen gepland zijn, dienen wij in bezit te zijn
van een telefoonnummer die te allen tijde bereikbaar is.
Losse palletten met lateien/losse blokken staan op het kopschot van de trailer en dienen door
de aannemer gelost te worden.
Lege sledes dienen steeds vrij te liggen, zodat deze nà “afmelding” door klant, kunnen worden
opgehaald.
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3. HIJSEN
3.1. Hijsmiddelen
Handelingen met betrekking tot hijsen mogen geen aanleiding geven tot beschadiging van
en/of scheurvorming in de elementen. De te gebruiken hijsmiddelen moeten op dit gegeven
zijn afgestemd. Controleer vóór ingebruikname altijd de staat en de werking van de
hijsmiddelen, alsook de gegevens ervan, zoals maximale hijslast, eigen gewicht van de klem,
keuring en testdatum.
De bevestiging van de hijsmiddelen gebeurt door middel van een ringkoppeling of een
hijsstrop. Neem bij twijfel contact met ons op.
Het uitvoeren van hijswerkzaamheden rondom het bouwwerk vereist voldoende ruimte voor
de kraan. Ook zal het werkterrein berijd- en bereikbaar moeten zijn voor de vrachtwagens.
Wanneer hieraan voldaan wordt, kan men in hoog tempo monteren.

3.2. Hijsen met behulp van hijssingels
Het hijsen van de wandelementen gebeurt op volgende wijze :
 1 tweesprong in de haak van de kraan min 3.5m lengte
 2 hijsbanden (min lengte 6m) dubbel in een ring of kopsluiting geschoven aan de
tweesprong. De ring zorgt ervoor dat de hijsbanden schuiven in de ring en gelijkmatig
trekken aan de hijsankers.
 De hoek van de kettingen en/of hijsbanden is niet groter dan 60°, zodat op alle vier de
hijslussen een gelijke kracht uitgeoefend wordt.
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WANDEN MET 4 HIJSLUSSEN

(Foto: 5 hijspunten met hulpsingels)

WANDEN MET 3 HIJSLUSSEN
OPGELET: lengte groene hijssingels min 6m
zodat de hoek gemeten op de horizontale lijn
van de muur tot het groene hijslint >60° bedraagt

Raab Karcher en STRUXURA bvba zijn NOOIT aansprakelijk inzake onjuist, oneigenlijk en/of
ondeskundig gebruik. Gebruik Enkel gekeurd hijsmateriaal.
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voorbeeld hijsingels

3.3. Hijsen met behulp van evenaar
Een wandelement langer dan 5.5 m zal ALTIJD met een evenaar met nivellerende hijshaken
gehesen moeten worden.
Wandelementen met sparingen zonder latei of zonder versteviging zullen ook àltijd met een
evenaar gehesen worden.
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4. MONTAGE VAN DE WANDELEMENTEN
4.1. Teken op de vloer (aan de zijde van de schoren)

de positie van de
wandelementen nauwkeurig af. Houd hierbij rekening met de aan te brengen
stelspecie, zodat de aftekening zichtbaar blijft. Monteer eventueel geleidingen
of aanslag. Teken het wandnummer op de grond.

4.2.

Plaats stelblokjes op ongeveer 1/5 L wand van beide wandeinden. De blokjes
komen op 1/3 van de breedte, het verste van de schoren. Hierdoor helt de
wand tegen de schoren en wordt de speling weggenomen. Verplaats bij
grotere wandopeningen de blokjes naar de dichtstbijzijnde penant (zie fig.1).
Grotere wanden (en wanden met deuropeningen) vragen ook stelblokjes in
het midden.

4.3.

Controleer de peilmaat op elk niveau en stel alle blokjes met een
laserwaterpas op hoogte (zie fig. 2).

4.4.

Breng onder de wand een bed van krimpvrije cementgebonden mortel aan tot
ongeveer 20 mm boven de vulplaatjes. Zorg dat de stelblokjes of vulplaatjes
vrij van kimmortel blijven. Bij spouwmuren wordt ter voorkoming van
speciebruggen de spouw vooraf op vloerhoogte dichtgezet met een strook
minerale wol (zie foto 3).
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4.5.

Plaats per wand direct de benodigde trek- en drukschoren op de vloer.
Bijgaande schets geeft de relatie tussen de afmetingen van het wandelement
en het benodigde aantal schoren weer (zie fig. 4).

*elementen L < 1m
=> schoor op voorzijde en schoor of extra
vergrendeling op dwarszijde
*elementen <2.5m > 1m => twee duwtrekschoren ofwel 1 duwtrekschoor en
min 1 wandvergrendeling op de uiteinden.
*elementen >7m
=> min 3 duwtrekschoren

4.6.

Laat het wandelement op de stelblokjes zakken, houd de hijsvoorziening strak
(zie foto 5).
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4.7.

Gebruik het stootijzer om het element nauwkeurig op de vooraf afgetekende
positie te plaatsen. Boor voor de bevestiging van de eerste trekdrukschoor op
minimaal (0.75 x H) hoogte een gat (in 1 van de voegen van de stenen) en
bevestig de schoor. (zie foto 7).
houd rekening dat de schoor onder een hoek staat van +/- 45°
gebruik:
1. Borgh Porofast Plaatankermontageset 10x80 el.verz. Art.nr.
82.777.1000 voor het vastzetten van de schoren!
Of
2. Fischer 5 X 16  ( ½” ) met houtdraadbout

4.8.

Schroef de schoor aan de wand en positioneer de voet naast een kanaal in de
vloer (of in het volle materiaal). Houd rekening dat de schoor onder een hoek
staat van +/- 45°. Boor een gat en bevestig de voet. Gebruik hier ook terug de
Borgh Porofast Plaatankermontageset 10x80 el.verz. Art. nr 82.777.1000 ( of
herbruikbare betonschroeven (zie foto 6)

4.9.

Zet het wandelement met de waterpas nauwkeurig in het lood. Controleer de
aansluiting met eerder gestelde elementen en corrigeer zo nodig. Bevestig de
tweede schoor op dezelfde wijze als de eerste en ontkoppel de
hijsvoorziening door de buis in de muur te verwijderen (zie foto 8). Daardoor
komt de onderste hijslus los te zitten in de wand. Laat de kraan de hijsankers
voorzichtig uit de wandkanalen halen. Bij kleinere elementen zijn deze
hijsankers vast gegoten in de kanalen ter versteviging. Ontkoppel de
hijsvoorziening en zaag het hijsoog aan de muur af.
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4.10.

Plaats nu een volgende element en volg de cyclus vanaf punt a tot i.

4.11.

Tussen beide wanden houd je een voeg van 1 cm (zie foto 9) zodat men na
het plaatsen van alle wanden op hetzelfde niveau, de voegen machinaal kan
opspuiten met een lijmmortel.

4.12.

Na de montage van de wandelementen kunnen de materialen voor de
afbouw, zoals scheidingswanden op de vloer worden geplaatst
Na het plaatsen van alle wanden kan de vloerplaat gelegd worden.
Let wel ! : bij bepaalde types trek- en drukschoren kan het zijn dat de speling
te groot is en na het leggen van de vloerplaten de loodheid opnieuw dient bij
geregeld te worden.
Het aflijmen van de voegen doet men na het opstorten van de vloerplaat. Zo
zijn kleine zettingen reeds opgenomen, blijft de voegverbinding spanningsloos
en worden scheuren voorkomen. De voegen moeten volledig opgespoten
worden met een lijmmortel. De voegen moeten stofvrij gemaakt worden t.b.v.
goede hechting van de lijm. Technische fiches van exacte hoeveelheden, type
en met welke machine wordt bepaald door de producteigen voorschriften.
Let wel ! : voegen dienen stofloos te zijn voor het aflijmen.

4.13.

4.14.

4.15.

Indien de wanden beschikken over een waterkering dan moet men in de
daarvoor voorzien sleuf, tussen beide wanden, een stuk van hetzelfde type
waterkering ingelijmd worden.
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4.16.

Bij kanaalplaat vloeren die niet voorzien zijn van een druklaag, houten
roostering, excentrisch belaste en wanden belast op trek dienen de hoeken
mechanisch of chemisch te verbonden te worden.

4.17.

De schoren pas verwijderen als de stabiliteit van de constructie is
gewaarborgd, na het opstorten van de vloerplaten.

3
4
5
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5. Montage betonnen lateien
5.1.

Bij de grootte van de wandsparingen is standaard rekening gehouden met 20
mm stelruimte in de hoogte en de diepte.

5.2.

Controleer de hoogte van de sparing in het geplaatste wandelement en stel
aan beide opleggingen een stelblokje op hoogte.

5.3.

Breng daarnaast op de oplegging een bed van stelspecie aan tot ongeveer 20
mm boven de vulplaatjes.

5.4.

Plaats de latei op de stelblokjes en controleer of de latei over de gehele
oplegging in de stelspecie rust.

5.5.

Zet de latei met behulp van 2 klampen en een spanschroef vast zodat deze
niet kan verschuiven of kantelen. Voor zware betonblokken dient een duw-&
trekschoor naar de vloer voorzien te worden.

5.6.

De stelspecie dient voldoende te zijn uitgehard alvorens een belasting
(kanaalplaat of wandelement) op de latei wordt aangebracht.
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6. Montage toppen / dubbele wanden op elkaar
Het tweede element wordt met de lijmmortel op de eerste laag gezet. De lijmmortel wordt
vol en zat aangebracht op het onderste element. De aangepaste steunkorrel in de
lijmmortel zorgt dat er een minimum voegdikte van 1 a 2mm overblijft en is in staat
eventuele onvlakheden op te vangen. (lijmmortel is van het type zodat voegverschillen tot
7mm kunnen worden opgevangen)

 Aanbrengen van de lijmmortel, vol en zat op de wand
*bovenzijde onderste wand afstoffen met borstel / ofwel natsproeien.
*dikte lijmmortelbaard: 1.5 tot 2cm

 Montage tweede element op het eerste element. Tweede element stabiliseert zich in de
lijmmortel. De aangepaste steunkorrel in de lijmmortel zorgt dat de minimumvoegdichte
aanwezig blijft.

Overtollige lijmmortel dringt weg in de steenopeningen en bevorderd de hechting en
afschuifsterkte van de complete wand.
Dergelijke montage zorgt voor een monolithische verbinding van beide wanddelen.
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De montage van éénlaagse topelementen wijkt niet af van de montage van de eerder omschreven
wandelementen. Voor de tweede laag van toppen geldt:
6.1.

Breng op de eerste laag topelementen een mortellijmbed aan van voldoende
dikte, zodat na montage een naad van 10 mm ontstaat. Bij spouwmuren wordt
ter voorkoming van speciebruggen de spouw vooraf op voeghoogte
dichtgezet met een strook minerale wol.

6.2.

Boor voor het aanpikken van het topelement het gat voor het hulsanker
waarmee de trekdrukschoor zal worden bevestigd.

6.3.

Laat het topelement op het mortel bed zakken, houd de hijsvoorziening strak.

6.4.

Schroef voor het hijsen de schoor aan de wand en positioneer de voet op een
kanaal van de vloer. Boor een gat van Ø 12 mm en bevestig de voet met een
hulsanker.

6.5.

Zet met de waterpas het topelement nauwkeurig in het lood. Controleer de
aansluiting met eerder gestelde elementen en corrigeer zo nodig.

6.6.

Ontkoppel de hijsvoorziening.

6.7.

Werk de voeg af en verwijder overtollige mortel.

6.8.

Schoren pas verwijderen na montage van de dak elementen die de stabiliteit
verzorgen.
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