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GESCHIEDENIS VAN SPANBETON N.V. 

Op 18 september 1970 werd Spanbeton N.V. opgericht. Het doel van dit in Dijkveld 
gevestigde bedrijf is fabricage van en handel in betonprodukten in het algemeen en 
meer in het bijzonder betonprodukten met voorspanning en aanverwante artikelen.  
Spanbeton N.V. begon met het vervaardigen van VOORGESPANNEN BETONNEN 
KANAALPLATEN die in Suriname onder de handelsnaam ‘SPIROLL-PLAAT’ door 
de BEM op de markt zijn gebracht. Deze platen waren 60cm breed en 15cm dik. 
Men begon de produktie met de platen bestemd voor de bouw van Hotel 
Krasnapolsky. 

De produktie van ‘Spiroll-platen’ werd eind 1998 gestaakt omdat de baan en de 
machines aan vervanging toe waren.  
Sinds 1995 werden er plannen gemaakt om in plaats van ‘Spiroll’ kwalitatief betere 
platen te produceren, en dan wel met een moderne fabriek. 

In 1996 werden er met het bedrijf ECHO in België afspraken gemaakt voor de 
levering van nieuwe technisch bijdetijdse extrudeermachines met alle toebehoren 
aan Spanbeton N.V.. Spanbeton N.V. zou een geheel nieuw modern bedrijf moeten 
worden onder de “Kersten paraplu”. Het maken van deze nieuwe start heeft, tegen 
alle verwachtingen in, lang geduurd; 
De spanbanen werden aangelegd, de fabriekshal werd gebouwd, de machines 
werden geleverd, en in april 2004 kon men beginnen met proefdraaien. 

De voorgespannen betonnen kanaalplaten die geëxtrudeerd worden op deze nieuwe 
banen worden op de markt gebracht onder de merknaam ‘QUICKSPAN’.  Deze 
platen zijn 120cm breed, een internationale standaard; deze breedte hangt samen 
met de breedte van de spanbaan. Het is mogelijk om de plaat direkt na de stort in 
lengterichting te verzagen zodat de plaat  - of een deel ervan - smaller wordt.  

Spanbeton brengt een viertal Quickspan platen op de Surinaamse markt, te weten: 

• WP 12: voorgespannen wandplaten (11 kanalen), dikte van 12 cm

• QS 12: voorgespannen vloerplaten (11 kanalen), dikte van 12 cm

• QS 15: voorgespannen vloerplaten (11 kanalen), dikte van 15 cm

• QS 20: voorgespannen vloerplaten (11 kanalen), dikte van 20 cm

Daarnaast zal getracht worden om als bijprodukt rechthoekige voorgespannen 
betonnen elementen te maken. Dergelijke blokken kunnen afgewerkt worden als 
damwand, heipaal, onderligger, brugplaat, stootplaat, electriciteitsmast etc. 
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Spanbeton N.V. staat klaar om nieuwe, dynamische ontwikkelingen in het 
betondenken te realiseren en beschikt daarvoor tegenwoordig over  
- 35 jaar ervaring,  
- een uitgebreid research-apparaat 
- een schat aan know-how, en daarnaast nog over:  

- twee hypermoderne banen en  
- de allernieuwste apparatuur  

 
Spanbeton kan dus nog beter dan voorheen aan de wensen van de klanten voldoen.  
Verder staat een ervaren verkoopstaf garant voor optimale begeleiding van elke 
opdracht.  
Van prilste start tot laatste stap. 
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WAAROM QUICKSPAN?  
 
Enkele voordelen van een geprefabriceerd betonvloer ten opzichte van een ter 
plaatse gestorte betonnen vloer: 

1. geringe constructiehoogte 
2. laag eigen gewicht tegen een grotere overspanning.  
3. blijft ongescheurd, waardoor het zijn stijfheid en vloeistofdichtheid behoudt. 
4. kostenbesparend (geen bekistingsmateriaal en stempels benodigd) 
5. efficiënt gebruik van mankracht 
6. kortere bouwtijd; na 2 dagen mag de vloer al belast worden (lagere 

bouwkosten) 
7. betere kwaliteit (duurzaam) voor lagere kosten 
8. grotere flexibiliteit 
9. kleinere doorbuiging 
10. minimale vloerafwerking 
11. de in de platen voorkomende kanalen kunnen voor voorzieningen gebruikt 

worden. 
 
Toepassingen: 
De Quickspan platen zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen in 

- de utiliteitsbouw 
dus o.m. in projecten als   

winkelcentra, 
bedrijfsgebouwen, 
kantoorgebouwen, 
parkeergarages, 
ziekenhuizen, 
scholen, etc. 

-  de woningbouw  
waarbij er voor elke gebouwvorm, rechthoekig of niet, een 
adequate oplossing is. 

Verder kunnen de platen o.m. ook nog gebruikt worden als 
- voetgangersbruggen 
- verkeersbruggen t/m klasse 45 
- damwandconstructies 

 

Hierbij maakt het niet uit of de draagconstructies prefab beton skeletten, 
staalconstructies of in het werk gestorte constructies zijn. 
 

 

VERDERE BIJZONDERHEDEN: 
- Sparingen 

Voor de horizontale leidingdoorvoer kan gebruik worden gemaakt van de 
kanalen die in de plaat aanwezig zijn. Om doorvoer in verticale richting 
mogelijk te maken kunnen sparingen met een doorsnede van maximaal 10cm 
in de plaat worden aangebracht. 
Voor de constructie van trapgaten en dergelijke, worden stalen 
raveelconstructies toegepast. 
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- Verbindingen 
Het verbinden van Quickspan platen met gewapend beton, metselwerk en 
staal is goed uit te voeren. De platen kunnen in combinatie met in het werk 
aangebrachte wapening ook nog toevallige inklemmingsmomenten opnemen. 

 
- Afwerking bovenkant Quickspan vloer (vloer) 

Als de hele Quickspan vloer is gelegd, dienen de voegen tussen de platen vol 
gestort te worden met een voegvulling. 
Voordelig is dat er geen konstruktief gewapende betonnen druklaag 
aangebracht hoeft te worden. 
Een dekvloer van zand-cementspecie van gemiddeld 20 - 30 mm dik aan de 
bovenkant van de platen volstaat voor de afwerking. 
Een volkomen horizontale bovenkant kan worden verkregen door het 
aanbrengen van een minimale afwerklaag. 
Alleen bij zeer hoge belastingen (bijv. parkeergarages) is een druklaag 
gewenst. 

 
- Afwerking onderkant Quickspanvloer (plafond) 

De onderkant van de Quickspan plaat is volkomen vlak en goed dicht. 
Er zijn verscheidene manieren om dit af te werken; Er kan echter al volstaan 
worden met het aanbrengen van een verflaag. 
De platen kunnen gerust geboord worden voor het aanbrengen van 
bevestigingsmiddelen. Dit boren dient echter wel te geschieden ter plaatse 
van de kanalen ter voorkoming van beschadiging van de voorspanwapening. 
Lichte constructies z.a. verlichtingsarmaturen en dergelijke kunnen dus 
gemakkelijk worden bevestigd. 
Ook kan tijdens installatie van de platen reeds ophangijzer worden 
geïnstalleerd, voordat de voeg wordt gevuld. Deze ophangijzers worden 
gebruikt om verlaagde plafonds aan te brengen. 

 
- Brandweerstand van Quickspan-platen 

Alle vloerelementen in voorgespannen beton hebben standaard een minimale 
brandweerstand van 60 minuten. Op aanvraag worden ook platen geleverd 
met 120 minuten brandwerendheid. 
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TECHNISCHE GEGEVENS QUICKSPAN 
 

Bestekaanduiding van Quickspan platen 
Vloerelementen in voorgespannen beton, samengesteld uit hoogwaardig beton met 
een kwaliteit van minstens B45, geëxtrudeerd op een metalen bekisting, met een 
werkende breedte van 120cm (met een maximale doorbuiging van 1/800 van de 
overspanning). 
 

De elementen hebben een werkende breedte van 120cm; De dikte varieert van 12 
tot 20cm. 
Ze worden geleverd in elke gewenste lengte tot een maximum dat bepaald wordt 
door de totaal optredende belastingen en de capaciteiten van de platen. 
 

Grondstoffen: 
De vloerelementen in voorgespannen beton worden vervaardigd uit: 
- hoogwaardig beton minstens B45, zodat het voldoet aan de eisen: 

* een hoge druksterkte 
Naarmate de druksterkte van beton hoger is, kan een hogere 
toelaatbare beton drukspanning worden bereikt. Een hogere 
toelaatbare spanning betekent dat een grotere toelaatbare 
voorspankracht kan worden toegepast, waardoor een groter 
draagvermogen ontstaat. 

* een zo gering mogelijke vormverandering van de constructie.  
Vormveranderingen beïnvloeden namelijk de grootte van de 
voorspankracht die op lange termijn in de betonconstructie 
resteert. Onder vormveranderingen wordt hier bedoeld: 

• elastische verkorting 

• krimp van beton 

• kruip van beton 

• relaxatie van voorspanstaal  
* een goede bescherming van het voorspanstaal 

Naast hoogwaardig beton wordt in voorgespannen beton ook 
hoogwaardig staal toegepast, het zogenaamde voorspanstaal. 
Om ervoor te zorgen dat het voorspanstaal goed is beschermd, 
is naast een grotere dekking, een dichtere structuur van het 
omhullende beton vereist. 

- voorspanstaal in de vorm van  
* staaldraden Ø5 en Ø7  

FeP1770  
met een representatieve treksterkte fpu, rep = 1770 N/mm2  
en fpu = 1670 N/mm2  

* staalstrengen ½” of 3/8” 
FeP860 
met een representatieve treksterkte fpu,rep = 1860  N/mm2  
en fpu = 1690 N/mm2  

De voorspandraden hebben minstens 3cm betondekking. 
Door de hoge kwaliteit van het staal is het mogelijk met hoge 
staalspanningen te werken. 
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Brandweerstand van vloerelementen: 
Alle vloerelementen in voorgespannen beton hebben steeds een minimale 
brandweerstand Rf = 60min. Zij kunnen ook geleverd worden in Rf = 120min. 
 
Brandwerendheid: 
De eisen t.a.v. de brandwerendheid zijn opgenomen in het Bouwbesluit.  
Er worden eisen in minuten gegeven voor: 
- het bezwijken van de draagconstructie 
- de weerstand tegen branddoorslag 
- De weerstand tegen brandoverslag 
Voor Quickspan vloeren zijn in het algemeen de waarden voor het bezwijken 
maatgevend. 
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BELASTINGEN  
 
Het is noodzakelijk dat voor elk vloerveld worden opgegeven: 
1. de Permanente belasting: dat is hier het 

Gewicht ruwe vloer, bestaande uit:  
- de vloerelementen zelf,  
- de voegvulling en  
- een eventuele druklaag (die gelijktijdig met de voegvulling  

gestort dient te worden) 
2. de veranderlijke belasting: dat is hier de 

Nuttige belasting, het geheel van alle belastingen die de ruwe vloer 
aangrijpen; die bestaat dus uit: 

1. de afwerking van de ruwe vloer:  
- de afwerklagen z.a. vloerbekleding, chape enz. (a) 

  - bepleistering of vals plafond (b) 
2. de gebruiksbelasting (c): 

- personen, meubels, goederen, machines e.d. 
- klimaatbelasting (sneeuw, wind) 

3. eventuele muren of scheidingswanden (d) die rechtstreeks op  
de vloer aangrijpen. 
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AFWERKING  
 
De keuze van vloerbedekking kan van invloed zijn op de totale afwerking van de 
bovenzijde van de vloer. Er zijn verschillende maatregelen te treffen: 

a. Niet dampdichte materialen: tapijt, vilttegels etc. 
Deze vloerbedekking stelt geen bijzondere eisen aan de opbouw van de 
afwerking van de vloer. De zand-cementafwerkvloer komt niet in het zicht 
en kleine krimpscheuren hebben dus geen visuele invloed. Vocht, dat altijd 
in de constructie aanwezig is of er doorheen trekt als gevolg van 
dampspanningsverschillen, kan zonder meer door de afwerking heen 
treden. Er treedt dan geen vochtophoping op. 

 
b. Volledig dampdichte afwerkingen 

Om deze vloerafwerkingen te kunnen toepassen moet de onderliggende 
vloer volledig droog zijn. Er zal altijd enig dampspanningsverschil 
aanwezig zijn tussen de boven- en onderzijde van de vloer. Het is zeer 
belangrijk de juiste lijmsoort te kiezen voor dit soort afwerking. 
 

c. Vloerafwerking met tegels 
Men dient er voor te zorgen dat krimpnaden in de ondervloer zich niet 
doorzetten in de tegelvloer.  
Voor een Quickspan ondervloer gelden de volgende regels: 
1. In de overspanningsrichting wordt gedilateerd op de koppen van de 

platen, of de maximale lengte door de tegelleverancier opgegeven. 
2. Dilataties dienen aangelegd te worden dwars op de 

overspanningsrichting op een maximum van 7,2 m boven de voeg (om 
de 6 vloerplaten van 1.2m breed) 

3. Dilataties dienen aangelegd te worden bij overgangen van platen met 
een verschillende overspanning. 

 
d. Dekvloeren of bedrijfsvloeren in het zicht 

Als afwerklaag van vloeren voor industriële toepassingen wordt vaak een 
glad gepolierd beton toegepast (meestal verwezenlijkt met een zgn. 
‘helicopter’). Voor het verwerken en aanbrengen van deze bedrijfsvloeren 
dienen onderstaande richtlijnen in acht genomen te worden: 
1. Een afwerklaag in glad gepolierd beton mag beschouwd worden als 

een constructief meewerkende druklaag, indien deze verwezenlijkt 
wordt met een kwaliteit van B30, met een zo laag mogelijke water-
cement factor, d.w.z. niet meer dan 0,5. 

2. Er mag GEEN folie tussen  draagvloer en bedrijfsvloer voorzien 
worden. 

3. Wat de betonsamenstelling van de afwerkvloer zelf betreft, kan een 
hoge verwerkbaarheid best bekomen worden door toepassing van een 
plastificeerder. Overdreven watertoevoegingen zijn volledig uit den 
boze.  
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4. Om krimpscheuren in de afwerklaag te voorkomen, is het wenselijk te 
werken met een vezelversterkt beton of met een krimpnet, 
gecombineerd met het aanbrengen van krimpvoegen in deze 
afwerking, hetzij rechtstreeks gevormd in vers beton, hetzij door zagen 
in het verhard beton. Krimpvoegen mogen enkel ter plaatse van opleg 
voorzien worden. In geval de afwerklaag niet als statisch meewerkende 
druklaag berekend zou zijn, verdient het aanbeveling een extra 
krimpvoeg aan te brengen in het midden van de overspanning. 

5. Bij toepassing van aaneen geschakelde vloervelden is het noodzakelijk 
een steunpuntswapening in de voegen van de vloerelementen te 
voorzien; diameter en lengte in functie van belasting en overspanning. 

6. In geval van vloerelementen in voorgespannen beton verdient het 
aanbeveling de slankheid van de ruwe vloer te beperken door de 
verhouding van lengte tot dikte van de ruwe vloer te beperken tot 45, 
dit supplementair aan andere opgelegde doorbuigingscriteria. 

 
Plafondafwerking van Quickspan platen  
Vloerelementen kunnen op verschillende wijzen worden afgewerkt.  

1. Zonder afwerking 
Het hoeft geen betoog dat deze elementen zonder afwerking een net 
uitzicht hebben en dit wordt meestal voorzien in garages, kelders, 
werkplaatsen enz. Het voordeel hiervan zijn de lage prijs en de geringe 
onderhoudskosten. 
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2. Plafondafwerking met zichtbare voegen 
a. De elementen worden met een spuitplamuur afgewerkt 

(druppelvorming). Deze afwerking bestaat niet uit gips of plaaster maar 
uit een synthetisch product met vulstof dat meestal machinaal 
gespoten wordt. 
Voordelen:  - hoge productiviteit en snelheid van werken 

- dit materiaal is wasbaar, stootvast en witecht, waardoor  
verven na het aanbrengen overbodig wordt. 

- kan binnen en buiten gebruikt worden 
- lage kostprijs. 

b. De elementen en de voegen worden vlak afgewerkt: 
- fatsoeneren van voegen 
- de luchtbellen in de elementen worden uitgeplamuurd 
- het plafond is schilderklaar. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Stucwerkplafond: (volledige plafondbepleistering, de voegen blijven dus niet  

zichtbaar). 
- Stucadoorwerk met grondstoffen met verbeterd hechtingsvermogen  
- Machinaal of met de hand aanbrengen van een gips met verbeterd  

hechtvermogen in de voegen en eventuele gaten.  
- Vervolgens het hele plafond aftrekken met de rij in lagen van minstens  

5mm en maximaal 10mm. Indien ,voor het uitwerken van het plafond, 
een laag van meer dan 10mm dikte vereist is, kan de tweede laag 
aangebracht worden nadat de eerste werd ingekerfd om een goede 
mechanische hechting te bekomen. 
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4. Systeemplafond: 
a. Open systeemplafond: 

De onderzijde van de platen wordt geschilderd, waarna een 
open systeemplafond wordt aangebracht. Het systeemplafond 
wordt m.b.v. ankers ter plaatse van de kanalen of voegen van 
de Quickspan vloer bevestigd. Deze afwerking wordt vaak 
toegepast bij grote winkels en showrooms waar geen hoge 
eisen aan de onderzijde van het plafond worden blootgesteld. 

b. Gesloten systeemplafond: 
Deze afwerking wordt toegepast bij kantoren, ziekenhuizen, 
winkels enz. De bevestiging van het systeemplafond is identiek 
als bij het open systeemplafond. De ruimte tussen 
systeemplafond en Quickspan vloer wordt gebruikt voor het 
aanbrengen van de leidingen van de technische installaties. 
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ALGEMENE INFORMATIE OVER 
QUICKSPAN PLATEN  

Spanbeton N.V. brengt een viertal Quickspan platen op de Surinaamse markt, te 
weten: 
• WP 12: voorgespannen wandplaten (11 kanalen), dikte van 12 cm
• QS 12: voorgespannen vloerplaten (11 kanalen), dikte van 12 cm

• QS 15: voorgespannen vloerplaten (11 kanalen), dikte van 15 cm

• QS 20: voorgespannen vloerplaten (11 kanalen), dikte van 20 cm
De platen worden geleverd in elke gewenste lengte tot een maximum dat bepaald 
wordt door de totaal optredende belastingen en de capaciteiten van de platen. 

Bestekaanduiding van Quickspan platen 
Vloerelementen in voorgespannen beton, samengesteld uit hoogwaardig beton met 
een kwaliteit van minstens B55, geëxtrudeerd op een metalen bekisting, met een 
werkende breedte van 120cm. 

Grondstoffen: 
De Quickspan platen worden vervaardigd uit: 
- hoogwaardig beton van minstens B45, zodat ze aan de onderstaande eisen voldoen: 

* een hoge druksterkte
* een zo gering mogelijke vormverandering van de constructie.

Onder vormveranderingen wordt hier bedoeld: 

• elastische verkorting
• krimp van beton
• kruip van beton

• relaxatie van voorspanstaal
* een goede bescherming van het voorspanstaal

- voorspanstaal in de vorm van 
* FeP1770, Ø5 en Ø7
* FeP1860, ½” of 3/8”

Brandweerstand  
De Quickspan vloerplaten hebben steeds een minimale brandweerstand van 60 
minuten. Er kunnen ook platen met een brandweerstand van 120 minuten geleverd 
worden. 
Opm.: Bij toepassing van raveelconstructies dient de brandweerstand van de 

raveelijzers door de aannemer verzekerd te worden. 

Afwerking 
Bij toepassing van Quickspan vloeren kan voor de afwerking aan de bovenkant van 
de plaat kan worden volstaan met een dekvloer van een zand- of cementspecie van 
gemiddeld 20 - 30 mm dik. 
Bij zeer hoge belastingen kan het noodzakelijk zijn een constructief gewapend 
betonnen druklaag aan te brengen. 
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Leidingdoorvoer 
De diverse leidingssystemen (zoals electra, communicatie, water en riolering) 
kunnen horizontaal door de kanalen van de Quickspan platen gevoerd worden. Voor 
de doorvoer van vertikale leidingen kunnen in de Quickspan vloeren sparingen 
worden aangebracht. 
Indien sparingen technisch niet meer uitvoerbaar zijn (bijv. trapopeningen, koepels 
etc.) worden bij het creëren van grotere openingen in een vloerveld (meer dan één 
vloerelement) raveelconstructies toegepast. 

Geïntegreerde stalen liggers 
In de huidige utiliteitsbouwprojekten is er, vanwege leidingen e.d., een grote 
behoefte aan vlakke plafonds. De balken onder de vloer worden daarom vervangen 
door slanke stalen balken waar alleen nog de onderflens onder de vloer uitsteekt. 
Voor de gangbare stramienmaten en belastingen is dit een goede economische 
constructie.  
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AFMETINGSEISEN 

Afmetingen t.a.v. opleggingen: 
- Opleglengten: 

Materiaal Minimale Opleglengte (cm) 

Gewapend beton 10,0 
Staal  7,5 

- Tussenafstanden: 
Bij het plaatsen van de platen dient er een minimale maat van 3cm tussen de  
plaatkoppen aangehouden te worden. 
Bij een schuin gezaagde plaat dient in beide situaties een maat van 4,5cm te 
worden aangehouden. 

Als een constructieve aanstorting tussen plaatkoppen en oplegconstructie moet 
worden gemaakt, wordt, in verband met de verwerking van de mortel op de 
bouwplaats, een grotere maat aanbevolen. 

Afmetingen t.a.v. overstekken: 
Voor overstekken gelden de volgende regels: 

- Overstek in langsrichting 

Maximum overstek = 10xH ≤ 250cm; 
waarbij H = (plaatdikte + dikte noodzakelijke constructieve 

druklaag). 
- Overstek in dwarsrichting 

Overstekken in dwarsrichting van platen zonder constructieve druklaag 
worden in verband met het ontbreken van dwarswapening niet groter 
gemaakt dan de plaatdikte. Deze overstekken mogen alleen belast 
worden door ondergeschikte lasten zoals bijvoorbeeld dakgoten. 

Druklaag 
Voor de bepaling van de druklaagdikte zijn de volgende aspecten van belang: 
- de gemiddelde opbuiging van de vloer 
- de minimum dikte van de druklaag 
- de dikte van de afwerklaag 

Om de volgende redenen kan het aanbrengen van een constructieve druklaag 
worden overwogen: 
- bij een scheurgevoelige afwerking: 

Bij de toepassing van een elementenvloer kunnen er incidenteel op 
plaatvoegen krimpnaden ontstaan. Bij afwerkingen die voor het voorkomen 
van scheuren volledig afhankelijk zijn van de ondervloer, zoals in het zicht 
blijvende zand-cementafwerking, grindtapijt, natuursteen en tegels kan 
daarom de toepassing van een gewapende druklaag, eventueel in combinatie 
met compartimentering, worden overwogen. 
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- bij hoge geconcentreerde belastingen 
bij hoge punt- en/of lijnlasten kan de totale belasting door een gewapende 
druklaag over meerdere vloerelementen worden gespreid. 

- voor een grotere draagkracht 
kenmerken van deze constructie zijn: 
- druklaag minimaal 50mm dik 
- opgeruwde bovenzijde van de plaatvloer 
- sterkteklasse van de druklaag minimaal B25. 
- Wapeningsnet van mimimaal Ø5-250 als krimpnet, of een zwaarder net ter 

voorkoming van scheurvorming bij compartimentering. 
- voor een grotere stijfheid 

indien de vloer niet voldoet aan de doorbuigingseisen, kan door het 
aanbrengen van een constructieve druklaag de stijfheid worden vergroot. 

Indien een druklaag wordt aangebracht, dient die gelijktijdig met de voegvulling 
gestort te worden.  
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BELASTING, BUIGING EN STABILITEIT 

BELASTINGEN: 
Voor elk vloerveld dient bekend te zijn: 

1. Eigen gewicht ruwe vloer, bestaande uit:
- de vloerelementen zelf, en 
- de voegvulling. 

2. Nuttige belasting: het geheel van alle belastingen die op de ruwe vloer
aangrijpen: 

a. Permanente belasting; bestaande uit:
• een eventuele druklaag (die gelijktijdig met de voegvulling

gestort dient te worden)

• Eventuele muren of scheidingswanden (d) die rechtstreeks
op de vloer aangrijpen.

b. Variabele belasting; bestaandet uit:

• de afwerking van de ruwe vloer:
- de afwerklagen z.a. vloerbekleding, chape enz. (a) 
- bepleistering of vals plafond (b) 

• de gebruiksbelasting (c):
- personen, meubels, goederen, machines e.d. 
- klimaatbelasting (sneeuw, wind) 

BELASTINGSSPREIDING 
Het is mogelijk om belastingen zoals lijn- en puntlasten te spreiden over meerdere 
platen. Voor de uiterste grenstoestand met betrekking tot bezwijken worden lijn- en 
puntlasten gespreid over maximaal de plaatbreedte. 
Bij toepassing van een gewapende constructieve druklaag kunnen lijn- en puntlasten 
zowel voor de bruikbaarheidsgrenstoestand als de uiterste grenstoestand verder dan 
de plaatbreedte worden gespreid 

DOORBUIGING: 
Doorbuigingseis volgens VBI: 

woningbouw:  ubij ≤ 0,002 x l, 

utiliteitsbouw: ubij ≤ 0,003 x l; 
waarbij ubij = uel + ukr + uon 

ubij = bijkomende doorbuiging 
uel = tijdsonafhankelijke doorbuiging t.g.v. alle 

belastingen. 
ukr= tijdsafhankelijke doorbuiging (kruip) 
uon=tijdsonafhankelijke doorbuiging t.g.v. 

de permanente belastingen 
(o.a. voorspanning en eigen gewicht) 

l = plaatlengte 
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STABILITEIT: 
Indien het voor de stabiliteit van het gebouw noodzakelijk is de vloeren als 
horizontale stijve schijven op te vatten, moet dit duidelijk aangegeven worden zodat 
bij het leggen leggen van de vloer de nodige extra maatregelen getroffen worden 
(ring- en verbindingswapening aanbrengen). 
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TOELICHTINGEN 

TOELICHTINGEN 
- m.b.t. draaggrafieken: 

De grafieken geven het verband aan tussen de grootte van de theoretische 
overspanning en de toelaatbare nuttige belasting per Quickspan plaat. 
Bij de berekening die ten grondslag ligt aan de bepaling de krommen is 
uitgegaan van een nuttige belasting van 60% van de totale belasting. 

In grensgevallen en wanneer belastingen die niet in onderstaande 
diagrammen worden aangegeven, zoals puntlasten, asymetrische belastingen 
etc., of bij statisch onbepaalde constructies, adviseren wij u kontakt op te 
nemen met het verkoopkantoor. 

- m.b.t. tabellen: 
In de tabellen zijn de maximale plaatlengtes weergegeven. Deze plaatlengtes 
gelden voor zowel de woningbouw als projecten in de utiliteitsbouw. 
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WP 12 (11 kanalen) 

Eigen gewicht: 275 kg/m 
Eigen gewicht: 330 kg/m2 
Eigen gewicht voegvulling: 0 kg/m2 
Doorsnee oppervlakte: 11,22 dm3

Soortelijk gewicht: 2,45 kg/dm3 
Betonpercentage: 78,2% 

Betonkwaliteit: B45/55 
Voorspanning: 

Bovenste wapening = (0,4 fpu,rep); 
waarbij fpu,rep=1770N/mm2 voor Ø5 ijzerdraden

Onderste wapening = (0,6 fpu,rep);
waarbij fpu,rep=1770N/mm2 voor Ø7 ijzerdraden

fpu,rep=1860N/mm2 voor Ø9,3 en Ø12,5 ijzerstrengen.

Geluidsisolatie Rw’: 47,6 dB 
Thermische Weerstand Rc: 0,134 m2K/W

Buigingscriteria: 

• Langdurige buiging onder eigen gewicht + totale permanente belasting + 40%
van de variabele belasting < L/250

• Landurige buiging onder totale permanente belasting + 40% van de variabele
belasting < L/500
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WP 12 
Betondekking onderste wapening: 30mm 

Brandweerstand: 1 uur 

MAXIMALE OVERSPANNING [m] 
Perm. 
Bel. 

[kN/m2] 

Var. 
Bel. 

[kN/m2] 
A30 B30 C30 D30 

0,50 0,00 8,13 8,24 8,29 8,37 
1,00 0,00 6,43 6,50 6,53 6,59 
1,50 0,00 5,51 5,66 5,69 5,73 
2,00 0,00 4,77 5,13 5,15 5,19 
2,50 0,00 4,26 4,75 4,77 4,80 
3,00 0,00 3,88 4,47 4,48 4,51 
3,50 0,00 3,59 4,24 4,25 4,27 
4,00 0,00 3,35 4,05 4,06 4,08 
5,00 0,00 2,99 3,75 3,76 3,78 
6,00 0,00 2,73 3,52 3,53 3,55 
7,00 0,00 2,52 3,34 3,35 3,36 
8,00 0,00 2,35 3,14 3,20 3,21 
9,00 0,00 2,21 2,96 3,07 3,08 

10,00 0,00 2,10 2,81 2,96 2,97 
12,50 0,00 1,87 2,50 2,74 2,75 
15,00 0,00 1,70 2,28 2,57 2,58 
17,50 0,00 1,57 2,10 2,44 2,45 
20,00 0,00 1,46 1,97 2,33 2,34 
22,50 0,00 1,37 1,85 2,24 2,24 
25,00 0,00 1,30 1,75 2,13 2,16 
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WP 12 
Betondekking onderste wapening: 45mm 

Brandweerstand: 2 uren 

MAXIMALE OVERSPANNING [m] 
Perm. 
Bel. 

[kN/m2] 

Var. 
Bel. 

[kN/m2] 
A45 B45 C45 D45 

0,50 0,00 8.02 8.04 8.03 8.04 
1,00 0,00 6.36 6.37 6.37 6.37 
1,50 0,00 5.55 5.56 5.56 5.56 
2,00 0,00 5.04 5.04 5.04 5.05 
2,50 0,00 4.67 4.68 4.68 4.68 
3,00 0,00 4.39 4.40 4.40 4.40 
3,50 0,00 4.15 4.17 4.17 4.18 
4,00 0,00 3.88 3.99 3.99 3.99 
5,00 0,00 3.46 3.70 3.70 3.70 
6,00 0,00 3.16 3.48 3.47 3.48 
7,00 0,00 2.92 3.30 3.30 3.30 
8,00 0,00 2.73 3.15 3.15 3.15 
9,00 0,00 2.57 3.03 3.03 3.03 
0,00 2,43 2.43 2.92 2.92 2.92 
0,00 2,17 2.17 2.70 2.70 2.70 
0,00 1,97 1.97 2.54 2.54 2.54 
0,00 1,82 1.82 2.41 2.41 2.41 
0,00 1,70 1.70 2.27 2.30 2.30 
0,00 1,60 1.60 2.13 2.21 2.21 
0,00 1,51 1.51 2.02 2.13 2.13 
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QS 12 (11 kanalen) 

Eigen gewicht: 265 kg/m 
Eigen gewicht: 226 kg/m2 
Eigen gewicht voegvulling: 9 kg/m2 
Doorsnee oppervlakte: 10,81 dm3

Soortelijk gewicht: 2,45 kg/dm3 
Betonpercentage: 78% 

Betonkwaliteit: B45/55 
Voorspanning: 

Bovenste wapening = (0,4 fpu,rep); 
waarbij fpu,rep=1770N/mm2 voor Ø5 ijzerdraden

Onderste wapening = (0,6 fpu,rep); 
waarbij fpu,rep=1770N/mm2 voor Ø7 ijzerdraden

fpu,rep=1860N/mm2 
voor Ø9,3 en Ø12,5 ijzerstrengen.

Geluidsisolatie Rw’: 48,1 dB 
Thermische Weerstand Rc: 0,136 m2K/W

Buigingscriteria: 

• Langdurige buiging onder eigen gewicht + totale permanente belasting + 40%
van de variabele belasting < L/250

• Landurige buiging onder totale permanente belasting + 40% van de variabele
belasting < L/500



TECHNISCHE FOLDER

SPANBETON N.V.  
The efficient way in flooring 

QS 12 
Betondekking onderste wapening: 30mm 

Brandweerstand: 1 uur 

MAXIMALE OVERSPANNING [m] 
Perm. 
Bel. 

[kN/m2] 

Var. 
Bel. 

[kN/m2] 
AC BC CC DC GC 

1,00 1,00 4,52 4,99 5,14 5,40 5,76 
1,50 1,00 4,26 4,73 4,86 5,10 5,43 
1,50 1,50 4,10 4,64 4,76 5,00 5,31 
1,50 2,00 3,91 4,55 4,68 4,90 5,20 
1,50 2,50 3,74 4,47 4,59 4,81 5,10 
1,50 3,00 3,59 4,37 4,51 4,72 5,01 
1,50 3,50 3,45 4,21 4,44 4,64 4,92 
1,50 4,00 3,33 4,06 4,36 4,57 4,84 
1,50 4,50 3,23 3,93 4,30 4,50 4,76 
1,50 5,00 3,13 3,81 4,19 4,43 4,69 
1,50 5,50 3,04 3,70 4,07 4,37 4,62 
1,50 6,00 2,95 3,60 3,96 4,30 4,55 
1,50 6,50 2,88 3,51 3,86 4,25 4,49 
1,50 7,00 2,81 3,42 3,76 4,19 4,42 
1,50 8,00 2,68 3,27 3,59 4,02 4,31 
1,50 9,00 2,56 3,13 3,44 3,85 4,03 
1,50 10,00 2,47 3,01 3,31 3,70 3,78 
1,50 12,50 2,26 2,76 3,03 3,40 3,29 
1,50 15,00 2,09 2,56 2,82 3,15 2,93 
1,50 20,00 1,85 2,26 2,49 2,79 2,44 
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QS 12 
Betondekking onderste wapening: 45mm 

Brandweerstand: 2 uur 

MAXIMALE OVERSPANNING 
Perm. 
Bel. 

[kN/m2] 

Var. 
Bel. 

[kN/m2] 
AC6 BC6 CC6 DC6 GC6 

1,00 1,00 3,77 4,48 4,53 4,66 4,80 
1,50 1,00 3,55 4,26 4,30 4,42 4,55 
1,50 1,50 3,42 4,18 4,22 4,34 4,46 
1,50 2,00 3,30 4,03 4,15 4,26 4,38 
1,50 2,50 3,19 3,90 4,08 4,19 4,30 
1,50 3,00 3,09 3,79 4,02 4,12 4,23 
1,50 3,50 3,01 3,68 3,95 4,05 4,16 
1,50 4,00 2,92 3,58 3,90 3,99 4,10 
1,50 4,50 2,85 3,49 3,84 3,94 4,04 
1,50 5,00 2,78 3,40 3,78 3,88 3,98 
1,50 5,50 2,71 3,32 3,67 3,83 3,93 
1,50 6,00 2,65 3,25 3,57 3,78 3,88 
1,50 6,50 2,59 3,17 3,47 3,73 3,82 
1,50 7,00 2,54 3,09 3,39 3,69 3,78 
1,50 8,00 2,42 2,95 3,23 3,60 3,54 
1,50 9,00 2,32 2,83 3,10 3,46 3,30 
1,50 10,00 2,23 2,72 2,98 3,33 3,11 
1,50 12,50 2,04 2,49 2,73 3,05 2,72 
1,50 15,00 1,89 2,31 2,53 2,83 2,44 
1,50 20,00 1,67 2,04 2,24 2,50 2,06 



Technical specs: QS 12 x 120

AC BC CC DC

Upper reinforcement -  -  -  -

8φ7

+ 4φ5

Reinforcement  (kg/m²) 1,03 1,54 2,01 2,53

16,2 23,9 28,8 36,0

Perm. load Live load
(kN/m²) (kN/m²)

1,00 1,00 4,52 4,99 5,14 5,40

1,50 1,00 4,26 4,73 4,86 5,10

1,50 1,50 4,10 4,64 4,76 5,00
1,50 2,00 3,91 4,55 4,68 4,90
1,50 2,50 3,74 4,47 4,59 4,81
1,50 3,00 3,59 4,37 4,51 4,72
1,50 3,50 3,45 4,21 4,44 4,64
1,50 4,00 3,33 4,06 4,36 4,57
1,50 4,50 3,23 3,93 4,30 4,50
1,50 5,00 3,13 3,81 4,19 4,43
1,50 5,50 3,04 3,70 4,07 4,37
1,50 6,00 2,95 3,60 3,96 4,30
1,50 6,50 2,88 3,51 3,86 4,25
1,50 7,00 2,81 3,42 3,76 4,19
1,50 8,00 2,68 3,27 3,59 4,02
1,50 9,00 2,56 3,13 3,44 3,85
1,50 10,00 2,47 3,01 3,31 3,70
1,50 12,50 2,26 2,76 3,03 3,40
1,50 15,00 2,09 2,56 2,82 3,15
1,50 20,00 1,85 2,26 2,49 2,79

Self weight of hollow core slab + jointfilling : 2,26 + 0,09 = 2,35 kN/m²
Density of concrete :  2.500 kg/m³
Exposure class :  1   (Dry environment)
Fire resistance :  1 hour

Deflection criteria :
� Long term deflection under self weight of the slab + total permanent load + 40% of the live load < L / 250
� Long term deflection under total permanent load + 40% of the live load < L / 500

Acoustic insulation Rw' : 48,1 dB
Thermal resistance Rc : 0,136 m²K/W

Concrete quality :  C45/55

Concrete cover on lower reinforcement = 30 mm
f pk  = 1770 N/mm² for wires φ 5

Prestressing of upper reinforcement = 40% of fpk f pk  = 1670 N/mm² for wires φ 7
Prestressing of lower reinforcement = 60% of fpk f pk  = 1860 N/mm² for strands φ 9.3 and φ 12.5

8φ5 12φ5 8φ7

This Load Span Table is for guidance only and should not be considered as a complete calculation.

Topping :  0 cm.   /   Fire Resistance : 1 hour   /   Prestress :  60 %

2,44
2,93
3,29
3,78
4,03
4,31
4,42
4,49
4,55
4,62
4,69
4,76
4,84
4,92
5,01
5,10
5,20
5,31

5,43

5,76

CLEAR SPAN (IN METER) - ACCORDING TO EUROCODE

Mrd (kNm/m) 47,0

3,38

8φ7

+ 4φ9.3

VS 12 x 120  -  11 cores 

Reinforcement type

Lower reinforcement

GC

 -
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QS 15 (11 kanalen) 

Eigen gewicht: 302 kg/m 
Eigen gewicht: 258 kg/m2 
Eigen gewicht voegvulling: 11 kg/m2 
Doorsnee oppervlakte: 12,33 dm3

Soortelijk gewicht: 2,45 kg/dm3 
Betonpercentage: 70,7% 

Betonkwaliteit: B45/55 
Voorspanning: 

Bovenste wapening = (0,4 fpu,rep); 
waarbij fpu,rep=1770N/mm2 voor Ø5 ijzerdraden

Onderste wapening = (0,6 fpu,rep);
waarbij fpu,rep=1670N/mm2 voor Ø7 ijzerdraden

fpu,rep=1860N/mm2 
voor Ø9,3 en Ø12,5 ijzerstrengen.

Geluidsisolatie Rw’: 49,9 dB 
Thermische Weerstand Rc: 0,149 m2K/W

Buigingscriteria: 

• Langdurige buiging door eigen gewicht + totale permanente belasting + 40% van
de variabele belasting < L/250

• Landurige buiging onder totale permanente belasting + 40% van de variabele
belasting < L/500
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QS 15 
Betondekking onderste wapening: 30mm 

Brandweerstand: 1 uur 

MAXIMALE OVERSPANNING [m] 
Perm. 
Bel. 

[kN/m2] 

Var. 
Bel. 

[kN/m2] 
AC BC CD DD ED HD PD 

1,00 1,00 5,05 6,01 5,97 6,30 6,54 7,01 7,24 
1,50 1,00 4,78 5,71 5,68 5,98 6,20 6,64 6,85 
1,50 1,50 4,62 5,61 5,58 5,87 6,08 6,51 6,71 
1,50 2,00 4,44 5,42 5,48 5,76 5,97 6,38 6,58 
1,50 2,50 4,25 5,19 5,39 5,66 5,87 6,27 6,46 
1,50 3,00 4,09 4,99 5,31 5,57 5,77 6,16 6,35 
1,50 3,50 3,95 4,82 5,22 5,48 5,68 6,05 6,24 
1,50 4,00 3,81 4,66 5,15 5,40 5,59 5,96 6,14 
1,50 4,50 3,69 4,51 5,02 5,32 5,51 5,87 6,04 
1,50 5,00 3,59 4,38 4,87 5,25 5,43 5,78 5,95 
1,50 5,50 3,49 4,26 4,74 5,18 5,35 5,70 5,86 
1,50 6,00 3,39 4,15 4,61 5,11 5,28 5,62 5,78 
1,50 6,50 3,31 4,04 4,50 5,03 5,21 5,54 5,71 
1,50 7,00 3,23 3,95 4,39 4,91 5,15 5,47 5,63 
1,50 8,00 3,09 3,77 4,20 4,69 5,02 5,34 5,49 
1,50 9,00 2,96 3,62 4,03 4,50 4,86 5,21 5,36 
1,50 10,00 2,85 3,48 3,87 4,33 4,67 5,10 5,24 
1,50 12,50 2,61 3,20 3,56 3,98 4,29 4,78 4,98 
1,50 15,00 2,43 2,97 3,31 3,70 3,99 4,23 4,52 
1,50 20,00 2,15 2,63 2,93 3,28 3,54 3,47 3,71 
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QS 15 
Betondekking onderste wapening: 45mm 

Brandweerstand: 2 uur 

MAXIMALE OVERSPANNING [m] 
Perm. 
Bel. 

[kN/m2] 

Var. 
Bel. 

[kN/m2] 
AC6 BC6 CD6 DD6 ED6 HD6 PD6 

1,00 1,00 4,33 5,29 5,50 5,72 5,88 6,20 6,35 
1,50 1,00 4,09 5,01 5,24 5,45 5,60 5,89 6,03 
1,50 1,50 3,95 4,84 5,15 5,35 5,50 5,78 5,91 
1,50 2,00 3,83 4,68 5,07 5,26 5,40 5,67 5,81 
1,50 2,50 3,71 4,54 4,99 5,18 5,31 5,58 5,71 
1,50 3,00 3,60 4,41 4,91 5,10 5,23 5,49 5,61 
1,50 3,50 3,50 4,29 4,84 5,02 5,15 5,40 5,52 
1,50 4,00 3,41 4,18 4,78 4,95 5,08 5,32 5,44 
1,50 4,50 3,33 4,08 4,67 4,88 5,00 5,24 5,36 
1,50 5,00 3,25 3,98 4,53 4,82 4,93 5,17 5,28 
1,50 5,50 3,18 3,89 4,41 4,75 4,87 5,10 5,21 
1,50 6,00 3,11 3,81 4,29 4,69 4,81 5,03 5,14 
1,50 6,50 3,05 3,73 4,18 4,64 4,75 4,97 5,08 
1,50 7,00 2,98 3,66 4,08 4,56 4,70 4,90 5,01 
1,50 8,00 2,87 3,51 3,90 4,36 4,59 4,79 4,90 
1,50 9,00 2,75 3,36 3,75 4,18 4,49 4,69 4,79 
1,50 10,00 2,65 3,24 3,60 4,02 4,33 4,59 4,69 
1,50 12,50 2,43 2,97 3,31 3,70 3,98 4,15 4,43 
1,50 15,00 2,26 2,76 3,08 3,44 3,70 3,68 3,92 
1,50 20,00 2,00 2,45 2,73 3,05 3,28 3,05 3,24 



Technical specs: QS 15 x 120

AC BC CD DD

Upper reinforcement -  - 4φ5 4φ5

8φ7

+ 4φ5

Reinforcement  (kg/m²) 1,03 1,54 2,53 3,04

22,0 32,6 40,0 50,0

Perm. load Live load
(kN/m²) (kN/m²)

1,00 1,00 5,05 6,01 5,97 6,30

1,50 1,00 4,78 5,71 5,68 5,98

1,50 1,50 4,62 5,61 5,58 5,87
1,50 2,00 4,44 5,42 5,48 5,76
1,50 2,50 4,25 5,19 5,39 5,66
1,50 3,00 4,09 4,99 5,31 5,57
1,50 3,50 3,95 4,82 5,22 5,48
1,50 4,00 3,81 4,66 5,15 5,40
1,50 4,50 3,69 4,51 5,02 5,32
1,50 5,00 3,59 4,38 4,87 5,25
1,50 5,50 3,49 4,26 4,74 5,18
1,50 6,00 3,39 4,15 4,61 5,11
1,50 6,50 3,31 4,04 4,50 5,03
1,50 7,00 3,23 3,95 4,39 4,91
1,50 8,00 3,09 3,77 4,20 4,69
1,50 9,00 2,96 3,62 4,03 4,50
1,50 10,00 2,85 3,48 3,87 4,33
1,50 12,50 2,61 3,20 3,56 3,98
1,50 15,00 2,43 2,97 3,31 3,70
1,50 20,00 2,15 2,63 2,93 3,28

Self weight of hollow core slab + jointfilling : 2,58 + 0,11 = 2,69 kN/m²
Density of concrete :  2.500 kg/m³
Exposure class :  1   (Dry environment)
Fire resistance :  1 hour

Deflection criteria :
� Long term deflection under self weight of the slab + total permanent load + 40% of the live load < L / 250
� Long term deflection under total permanent load + 40% of the live load < L / 500

Acoustic insulation Rw' : 49,9 dB
Thermal resistance Rc : 0,149 m²K/W

Concrete quality :  C45/55

Concrete cover on lower reinforcement = 30 mm
f pk  = 1770 N/mm² for wires φ 5

Prestressing of upper reinforcement = 40% of fpk f pk  = 1670 N/mm² for wires φ 7
Prestressing of lower reinforcement = 60% of fpk f pk  = 1860 N/mm² for strands φ 9.3 and φ 12.5

12φ7

8φ9.3

+ 4φ7

8φ5 12φ5 8φ7

This Load Span Table is for guidance only and should not be considered as a complete calculation.

Topping :  0 cm.   /   Fire Resistance : 1 hour   /   Prestress :  60 %

3,54 3,47 3,71
3,99 4,23 4,52
4,29 4,78 4,98
4,67 5,10 5,24
4,86 5,21 5,36
5,02 5,34 5,49
5,15 5,47 5,63
5,21 5,54 5,71
5,28 5,62 5,78
5,35 5,70 5,86
5,43 5,78 5,95
5,51 5,87 6,04
5,59 5,96 6,14
5,68 6,05 6,24
5,77 6,16 6,35
5,87 6,27 6,46
5,97 6,38 6,58
6,08 6,51 6,71

6,20 6,64 6,85

6,54 7,01 7,24

CLEAR SPAN (IN METER) - ACCORDING TO EUROCODE

Mrd (kNm/m) 58,1 74,4 81,8

3,54 4,24 4,59

12φ9.3

VS 15 x 120  -  11 cores 

Reinforcement type

Lower reinforcement

ED HD PD

4φ5 4φ5 4φ5
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QS 20 (11 kanalen) 

Eigen gewicht: 375 kg/m 
Eigen gewicht: 316 kg/m2 
Eigen gewicht voegvulling: 16 kg/m2 
Doorsnee oppervlakte: 15,18 dm3

Soortelijk gewicht: 2,45 kg/dm3 
Betonpercentage: 65,5% 

Betonkwaliteit: B45/55 
Voorspanning: 

Bovenste wapening = (0,4 fpu,rep); 
waarbij fpu,rep=1770N/mm2 voor Ø5 ijzerdraden

Onderste wapening = (0,6 fpu,rep);
waarbij fpu,rep=1670N/mm2 voor Ø 7 ijzerdraden

fpu,rep=1860N/mm2 voor Ø 9,3 en Ø 12,5 ijzerstrengen

Geluidsisolatie Rw’: 52,6 dB 
Thermische Weerstand Rc: 0,166 m2K/W

Buigingscriteria: 

• Langdurige buiging onder eigen gewicht + totale permanente belasting + 40%
van de variabele belasting < L/250

• Landurige buiging onder totale permanente belasting + 40% van de variabele
belasting < L/500
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QS 20 
Betondekking onderste wapening: 30mm 

Brandweerstand: 1 uur 

MAXIMALE OVERSPANNING [m] 
Perm. 
Bel. 

[kN/m2] 

Var. 
Bel. 

[kN/m2] 
BD CD DD ED GD HD PD 

1,00 1,00 7,01 7,38 7,75 8,03 8,32 8,86 8,88 
1,50 1,00 6,68 7,07 7,41 7,67 7,94 8,44 8,46 
1,50 1,50 6,47 6,95 7,29 7,54 7,80 8,30 8,31 
1,50 2,00 6,26 6,85 7,17 7,42 7,67 8,15 8,17 
1,50 2,50 6,02 6,64 7,06 7,31 7,55 8,02 8,04 
1,50 3,00 5,81 6,41 6,96 7,20 7,44 7,89 7,91 
1,50 3,50 5,62 6,20 6,86 7,10 7,33 7,78 7,79 
1,50 4,00 5,45 6,01 6,74 7,00 7,23 7,66 7,68 
1,50 4,50 5,29 5,84 6,55 6,90 7,13 7,56 7,57 
1,50 5,00 5,14 5,68 6,37 6,81 7,03 7,45 7,47 
1,50 5,50 5,01 5,53 6,20 6,69 6,94 7,35 7,37 
1,50 6,00 4,88 5,39 6,05 6,53 6,85 7,26 7,27 
1,50 6,50 4,77 5,26 5,90 6,39 6,70 7,17 7,18 
1,50 7,00 4,66 5,14 5,77 6,24 6,55 7,09 7,10 
1,50 8,00 4,46 4,93 5,53 5,98 6,29 6,83 6,82 
1,50 9,00 4,29 4,74 5,32 5,75 6,05 6,57 6,57 
1,50 10,00 4,14 4,57 5,13 5,55 5,85 6,34 6,34 
1,50 12,50 3,81 4,21 4,72 5,11 5,40 5,85 5,86 
1,50 15,00 3,55 3,92 4,40 4,77 5,05 5,46 5,47 
1,50 20,00 3,16 3,49 3,92 4,24 4,50 4,86 4,88 
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QS 20 
Betondekking onderste wapening: 45mm 

Brandweerstand: 2 uur 

MAXIMALE OVERSPANNING [m] 
Perm. 
Bel. 

[kN/m2] 

Var. 
Bel. 

[kN/m2] 
BD6 CD6 DD6 ED6 GD6 HD6 PD6 

1,00 1,00 6,19 6,91 7,33 7,55 7,78 8,02 8,24 
1,50 1,00 5,90 6,59 7,02 7,23 7,44 7,65 7,86 
1,50 1,50 5,72 6,39 6,90 7,11 7,32 7,53 7,73 
1,50 2,00 5,55 6,20 6,80 7,00 7,20 7,41 7,60 
1,50 2,50 5,40 6,03 6,70 6,90 7,09 7,29 7,48 
1,50 3,00 5,26 5,88 6,57 6,80 6,99 7,18 7,37 
1,50 3,50 5,13 5,73 6,41 6,70 6,89 7,08 7,26 
1,50 4,00 5,01 5,60 6,26 6,61 6,79 6,98 7,16 
1,50 4,50 4,90 5,47 6,12 6,53 6,70 6,89 7,06 
1,50 5,00 4,79 5,35 5,99 6,44 6,62 6,80 6,97 
1,50 5,50 4,69 5,24 5,86 6,36 6,54 6,71 6,88 
1,50 6,00 4,60 5,13 5,75 6,22 6,46 6,63 6,80 
1,50 6,50 4,51 5,01 5,62 6,08 6,36 6,55 6,71 
1,50 7,00 4,43 4,90 5,49 5,94 6,23 6,48 6,64 
1,50 8,00 4,25 4,69 5,26 5,69 5,98 6,23 6,47 
1,50 9,00 4,09 4,51 5,06 5,47 5,75 5,99 6,22 
1,50 10,00 3,94 4,35 4,88 5,27 5,55 5,79 6,01 
1,50 12,50 3,63 4,01 4,50 4,86 5,13 5,35 5,55 
1,50 15,00 3,38 3,73 4,19 4,53 4,79 4,99 5,19 
1,50 20,00 3,01 3,32 3,73 4,03 4,26 4,46 4,63 



Technical specs: QS 20 x 120

BD CD DD ED UD

Upper reinforcement 4φ5 4φ5 4φ5 4φ5 4φ5

4φ5 8φ9.3

+ 8φ7 + 8φ12.5

Reinforcement  (kg/m²) 2,05 2,53 3,04 3,54 6,74

47,6 57,8 72,6 84,8 173,2

Perm. load Live load
(kN/m²) (kN/m²)

1,00 1,00 7,01 7,38 7,75 8,03 9,88

1,50 1,00 6,68 7,07 7,41 7,67 9,39

1,50 1,50 6,47 6,95 7,29 7,54 9,22
1,50 2,00 6,26 6,85 7,17 7,42 9,06
1,50 2,50 6,02 6,64 7,06 7,31 8,91
1,50 3,00 5,81 6,41 6,96 7,20 8,76
1,50 3,50 5,62 6,20 6,86 7,10 8,62
1,50 4,00 5,45 6,01 6,74 7,00 8,49
1,50 4,50 5,29 5,84 6,55 6,90 8,37
1,50 5,00 5,14 5,68 6,37 6,81 8,25
1,50 5,50 5,01 5,53 6,20 6,69 8,14
1,50 6,00 4,88 5,39 6,05 6,53 8,03
1,50 6,50 4,77 5,26 5,90 6,39 7,92
1,50 7,00 4,66 5,14 5,77 6,24 7,82
1,50 8,00 4,46 4,93 5,53 5,98 7,64
1,50 9,00 4,29 4,74 5,32 5,75 7,46
1,50 10,00 4,14 4,57 5,13 5,55 7,26
1,50 12,50 3,81 4,21 4,72 5,11 6,71
1,50 15,00 3,55 3,92 4,40 4,77 6,27
1,50 20,00 3,16 3,49 3,92 4,24 5,41

Self weight of hollow core slab + jointfilling : 3,16 + 0,16 = 3,32 kN/m²
Density of concrete :  2.500 kg/m³
Exposure class :  1   (Dry environment)
Fire resistance :  1 hour

Deflection criteria :
� Long term deflection under self weight of the slab + total permanent load + 40% of the live load < L / 250
� Long term deflection under total permanent load + 40% of the live load < L / 500

Acoustic insulation Rw' : 52,6 dB
Thermal resistance Rc : 0,166 m²K/W

Concrete quality :  C45/55

Concrete cover on lower reinforcement = 30 mm
f pk  = 1770 N/mm² for wires φ 5

Prestressing of upper reinforcement = 40% of fpk f pk  = 1670 N/mm² for wires φ 7
Prestressing of lower reinforcement = 60% of fpk f pk  = 1860 N/mm² for strands φ 9.3 and φ 12.5

4φ7

+ 8φ9.3

8φ7

+ 4φ9.3

8φ9.3

+ 4φ12.5

12φ5 8φ7 12φ7

This Load Span Table is for guidance only and should not be considered as a complete calculation.

Topping :  0 cm.   /   Fire Resistance : 1 hour   /   Prestress :  60 %

4,50 4,86 4,88 4,91
5,05 5,46 5,47 5,90
5,40 5,85 5,86 6,31
5,85 6,34 6,34 6,83
6,05 6,57 6,57 7,08
6,29 6,83 6,82 7,30
6,55 7,09 7,10 7,48
6,70 7,17 7,18 7,57
6,85 7,26 7,27 7,67
6,94 7,35 7,37 7,77
7,03 7,45 7,47 7,88
7,13 7,56 7,57 7,99
7,23 7,66 7,68 8,11
7,33 7,78 7,79 8,23
7,44 7,89 7,91 8,36
7,55 8,02 8,04 8,49
7,67 8,15 8,17 8,64
7,80 8,30 8,31 8,79

7,94 8,44 8,46 8,95

149,9

8,32 8,86 8,88 9,40

CLEAR SPAN (IN METER) - ACCORDING TO EUROCODE

Mrd (kNm/m) 97,8 110,8 123,0

4φ5

3,89 4,24 4,59 5,67

12φ9.3

VS 20 x 120  -  11 cores 

Reinforcement type

Lower reinforcement

GD HD PD TD

4φ5 4φ5 4φ5
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TRANSPORT, LOSSEN EN OPSLAG  
 
TRANSPORT  
Het transport van Quickspan platen van de opslagplaats naar het bouwwerk kan 
zowel door de klant als door Spanbeton N.V. verzorgd worden.  
 
Hierbij moeten de platen: 

- hun rechtheid en vlakheid behouden  
- ongescheurd blijven 

 
LOSSEN 
In het algemeen moeten de Quickspan platen aan de plaateinden opgenomen 
worden daar de hoofdwapening aan de onderkant geplaatst is. Hiervoor zijn speciale 
klemmen aanwezig. 
Het lossen gebeurt met kraan, naast de vrachtwagen op de grond, met behulp van 
twee personen.  
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OPSLAG 
Tijdens de opslag op de bouwplaats dienen de platen vlak ondersteund te worden. 
Het stophout wordt zo ver mogelijk naar de uiteinden van de platen gelegd. De tas 
dient op een vlakke ondergrond te staan en het stophout moet over de gehele 
hoogte van de tas recht boven elkaar gestapeld worden. 
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BEKNOPT OVERZICHT  
VAN HET LEGGEN VAN  

EEN QUICKSPAN VLOER  
 
 
 

1. Ga na of het oplegvlak van de 
ringbalk perfect vlak is. Indien niet, 
dan kan het verwezenlijkt worden 
door, net voor het plaatsen van de 
elementen, een mortelbed van ± 2 
cm (waarin een verdeelwapening 
van Ø 10mm) op de ringbalk aan te 
brengen. Dit voorkomt niveau-
verschillen bij de opleg. 

 
 
 
 
 

 
2. Leg de elementen op de juiste 

plaats waarvoor ze bestemd zijn, 
vooral indien er zwaarder 
gewapende types bij zijn die een 
extra last moeten dragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Leg de elementen niet van 
elkaar af of met de lippen op 
mekaar, dit ook weer om een 
vlak plafond te bekomen. 
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4. Om de aanhechting van de 
voegvulling te bevorderen, is het 
nodig de elementen op voorhand 
overvloedig te bevochtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Zorg dat de voegvulling goed tot 
beneden in de voeg afgedamd 
wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. EVENTUELE druklagen bestaan uit 
dezelfde betonsamenstelling als en 
worden GELIJKTIJDIG met de 
voegvulling aangebracht. 
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8. Als men met het verste einde van de 
vloer aanvangt, hoeft men het reeds 
gestorte gedeelte niet meer te 
betreden en is er geen risico dat 
men de vloerelementen doet 
loskomen van de voegvulling en alzo 
scheurvorming veroorzaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Om te beletten dat de voegvulling te 
vlug uitdroogt en alzo krimpt en scheurt, is 
het aan te raden bij droog weer de vloer 
gedurende twee dagen vochtig te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFWERKING VLOER 
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Afwerking bovenkant Quickspan vloer 
Als de hele Quickspan vloer is gelegd, dienen de kelkvoegen tussen de platen vol 
gestort te worden met een voegvulling.  
Voor het aanbrengen van de specievoeg dienen eventuele verontreinigingen van de 
voegvlakken te zijn verwijderd, zodat een goede aanhechting verzekerd is.  
 
Voor de afwerking aan de bovenkant van de plaat kan worden volstaan met een 
dekvloer van een zand- of cementspecie van gemiddeld 20 - 30 mm dik. 
 

 
 
Bij zeer hoge belastingen kan het noodzakelijk zijn een constructief gewapend 
betonnen druklaag aan te brengen (bijv. parkeergarages). 
 
De totale afwerking van de bovenzijde van de vloer kan beïnvloed worden door de 
keuze van vloerbedekking. 
Voor een goed resultaat kan men de volgende maatregelen treffen: 
 

a. Niet dampdichte materialen: tapijt, vilttegels etc. 
Deze vloerbedekking stelt geen bijzondere eisen aan de opbouw van de 
afwerking van de vloer. De zand-cementafwerkvloer komt niet in het zicht 
en kleine krimpscheuren hebben dus geen visuele invloed. Vocht, dat altijd 
in de constructie aanwezig is of er doorheen trekt als gevolg van 
dampspanningsverschillen, kan zonder meer door de afwerking heen 
treden. Er treedt dan geen vochtophoping op. 

 
b. Volledig dampdichte afwerkingen 

Om deze vloerafwerkingen te kunnen toepassen moet de onderliggende 
vloer volledig droog zijn. Er zal altijd enig dampspanningsverschil 
aanwezig zijn tussen de boven- en onderzijde van de vloer. Het is zeer 
belangrijk de juiste lijmsoort te kiezen voor dit soort afwerking. 
 
 
 

c. Vloerafwerking met tegels 
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Men dient er voor te zorgen dat krimpnaden in de ondervloer zich niet 
doorzetten in de tegelvloer.  
Voor een Quickspan ondervloer gelden de volgende regels: 
1. In de overspanningsrichting wordt gedilateerd op de koppen van de

platen, of de maximale lengte door de tegelleverancier opgegeven.
2. Dilataties dienen aangelegd te worden dwars op de

overspanningsrichting op een maximum van 7,2 m boven de voeg (om
de 6 vloerplaten van 1.2m breed)

3. Dilataties dienen aangelegd te worden bij overgangen van platen met
een verschillende overspanning.

d. dekvloeren of bedrijfsvloeren in het zicht
Als afwerklaag van vloeren voor industriële toepassingen wordt vaak een 
glad gepolierd beton toegepast (meestal verwezenlijkt met een zgn. 
‘helicopter’). Voor het verwerken en aanbrengen van deze bedrijfsvloeren 
dienen onderstaande richtlijnen in acht genomen te worden: 
1. Een afwerklaag in glad gepolierd beton mag beschouwd worden als

een constructief meewerkende druklaag, indien deze verwezenlijkt
wordt met een kwaliteit van B30, met een zo laag mogelijke water-
cement factor, d.w.z. niet meer dan 0,5.

2. Er mag GEEN folie tussen  draagvloer en bedrijfsvloer voorzien
worden.

3. Wat de betonsamenstelling van de afwerkvloer zelf betreft, kan een
hoge verwerkbaarheid best bekomen worden door toepassing van een
plastificeerder. Overdreven watertoevoegingen zijn volledig uit den
boze.

4. Om krimpscheuren in de afwerklaag te voorkomen, is het wenselijk te
werken met een vezelversterkt beton of met een krimpnet,
gecombineerd met het aanbrengen van krimpvoegen in deze
afwerking, hetzij rechtstreeks gevormd in vers beton, hetzij door zagen
in het verhard beton. Krimpvoegen mogen enkel ter plaatse van opleg
voorzien worden. In geval de afwerklaag niet als statisch meewerkende
druklaag berekend zou zijn, verdient het aanbeveling een extra
krimpvoeg aan te brengen in het midden van de overspanning.

5. Bij toepassing van aaneen geschakelde vloervelden is het noodzakelijk
een steunpuntswapening in de voegen van de vloerelementen te
voorzien; diameter en lengte in functie van belasting en overspanning.

6. In geval van vloerelementen in voorgespannen beton verdient het
aanbeveling de slankheid van de ruwe vloer te beperken door de
verhouding van lengte tot dikte van de ruwe vloer te beperken tot 45,
dit supplementair aan andere opgelegde doorbuigingscriteria.
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Bij toepassing van Quickspan vloeren behoeft geen constructieve druklaag te 
worden aangebracht, omdat Quickspanvloeren volledig zelfdragend zijn en als schijf 
kunnen fungeren voor de stabiliteit van het gebouw. Voor de afwerking aan de 
bovenkant van de plaat kan worden volstaan met een dekvloer van een zand- of 
cementspecie van gemiddeld 30 mm dik. 
Toch kan om de volgende redenen het aanbrengen van een constructieve druklaag 
worden overwogen: 
- bij een scheurgevoelige afwerking: 

Bij de toepassing van een elementenvloer kunnen er incidenteel op 
plaatvoegen krimpnaden ontstaan. Bij afwerkingen die voor het voorkomen 
van scheuren volledig afhankelijk zijn van de ondervloer, zoals in het zicht 
blijvende zandcementafwerking, grindtapijt, natuursteen en tegels kan daarom 
de toepassing van een gewapende druklaag, eventueel in combinatie met 
compartimentering, worden overwogen. 

- bij hoge geconcentreerde belastingen 
bij hoge punt- en/of lijnlasten kan de totale belasting door een gewapende 
druklaag over meerdere vloerelementen worden gespreid. 

- voor een grotere draagkracht 
 kenmerken van deze constructie zijn: 

- druklaag minimaal 50mm dik 
- opgeruwde bovenzijde van de plaatvloer 
- sterkteklasse van de druklaag minimaal B25. 

- Wapeningsnet van mimimaal ø5-250 als krimpnet, of een zwaarder net  

ter voorkoming van scheurvorming bij compartimentering. 
- voor een grotere stijfheid 

indien de vloer niet voldoet aan de doorbuigingseisen, kan door het 
aanbrengen van een constructieve druklaag de stijfheid worden vergroot. 

Indien een druklaag wordt aangebracht, dient die gelijktijdig met de voegvulling 
gestort te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PRAKTISCHE FOLDER 
 

 

 

SPANBETON N.V.  
The efficient way in flooring 

 

AFWERKING VLOER 
 
Afwerking onderkant quickspanvloer (plafond) 
De onderkant van de Quickspan plaat is volkomen vlak en goed dicht. 
Er zijn verscheidene manieren om dit af te werken: 

1. Zonder afwerking 
Het hoeft geen betoog dat deze 
elementen zonder afwerking een net 
uitzicht hebben en dit wordt meestal 
voorzien in garages, kelders, 
werkplaatsen enz. Het voordeel hiervan 
zijn de lage prijs en de geringe 
onderhoudskosten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Plafondafwerking met zichtbare voegen 
a. De elementen worden met een spuitplamuur afgewerkt 

(druppelvorming). Deze afwerking bestaat niet uit gips of plaaster maar 
uit een synthetisch produkt met vulstof dat meestal machinaal 
gespoten wordt. 
Voordelen:  - hoge produktiviteit en snelheid van werken 

- dit materiaal is wasbaar, stootvast en witecht, waardoor  
verven na het aanbrengen overbodig wordt. 

- kan binnen en buiten gebruikt worden 
- lage kostprijs. 

b. De 
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elementen en de voegen worden vlak afgewerkt: 
- fatsoeneren van voegen 
- de luchtbellen in de elementen worden uitgeplamuurd 
- het plafond is schilderklaar. 

 
Stucwerkplafond: (volledige plafondbepleistering, de voegen blijven dus niet  

zichtbaar). 
- Stukadoorwerk met grondstoffen met verbeterd hechtingsvermogen  
- Machinaal of met de hand aanbrengen van een gips met verbeterd  

hechtvermogen in de voegen en eventuele gaten.  
- Vervolgens het hele plafond aftrekken met de rij in lagen van minstens  

5mm en maximaal 10mm. Indien ,voor het uitwerken van het plafond, 
een laag van meer dan 10mm dikte vereist is, kan de tweede laag 
aangebracht worden nadat de eerste werd ingekerfd om een goede 
mechanische hechting te bekomen. 

 
3. Systeemplafond: 

a. Open systeemplafond: 
De onderzijde van de platen wordt geschilderd, waarna een 
open systeemplafond wordt aangebracht. Het systeemplafond 
wordt m.b.v. ankers ter plaatse van de kanalen of voegen van 
de Quickspan vloer bevestigd. Deze afwerking wordt vaak 
toegepast bij grote winkels en showrooms waar geen hoge 
eisen aan de onderzijde van het plafond worden blootgesteld. 

b. Gesloten systeemplafond: 
Deze afwerking wordt toegepast bij kantoren, ziekenhuizen, 
winkels enz. De bevestiging van het systeemplafond is identiek 
als bij het open systeemplafond. De ruimte tussen 
systeemplafond en Quickspan vloer wordt gebruikt voor het 
aanbrengen van de leidingen van de technische installaties. 
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AFBOUW  
 
Lichte constructies z.a. verlichtingsarmaturen en dergelijke kunnen worden 
bevestigd door op het werk bevestigingsmiddelen in te boren. Ook kan tijdens 
installatie van de platen reeds ophangijzer worden geïnstalleerd, voordat de voeg 
wordt gevuld. Deze ophangijzers worden gebruikt om verlaagde plafonds aan te 
brengen. 
 
Bevestigingsmiddelen: 
Deze kunnen in het beton van een Quickspan plaat verankerd worden door: 
- ankers te boren.  

Er mag uitsluitend op de plaats waar de kanalen zich bevinden geboord 
worden (ter voorkoming van beschadiging van de voorspanwapening). 
Verankering vindt dus plaats in het beton van de boven- of onderschil. Er mag 
niet geboord worden in de dammen omdat zich hierin wapening kan 
bevinden. Bij plaatsing van meerdere spreidankers in eenzelfde kanaal dient 
een h.o.h. tussenruimte van ongeveer 1meter in acht te worden genomen. 

- een ankerverbinding in te storten in een halfverdiepte sparing of voeg.  
Ook een door-en-door verbinding is mogelijk. 
 

  

 
 
De volgende bevestigingsmiddelen zijn niet geschikt voor toepassing in 
kanaalplaatvloeren:  - spreidankers van het type segment- of achterinsnijdend 

- lijm en chemische ankers 
- inspektiepluggen 
- inslagankers 
- keilbouten 
- zelfborende ankers 
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OPLEGGING, STABILITEIT EN VERBINDING 

Soorten opleggingen: 
- Schuine oplegging: 

De opleglengte wordt hier gemeten in de richting van de wapening.  
Voor opleggingen op beton- of metselwerk geldt  de voorkeursmaat van 
10cm. 

- Zijdelingse oplegging: 
Bij de detaillering van de aansluiting van de rand van de kanaalplaat aan de 
constructie en bij de zijdelingse oplegging van de kanaalplaat, moet vanwege 
de opbuiging van de vloer en de tolerantie op de plaatdikte een maatafwijking 
van ±25mm worden aangehouden.  

Indien de vloer op een oplegging wordt gemonteerd dient er 
een minimale maat van 20mm tussen de plaatkoppen aangehouden te 
worden. Dit geldt ook indien het meerdere doorgaande vloervelden betreft. 

Indien de vloer tussen de opleggingen wordt gemonteerd dient er  
aan weerszijden een minimale maat van 20mm tussen oplegging en plaatkop 
aangehouden te worden.  

Bij een schuin gezaagde plaat dient in beide situaties 
een maat van 35mm te worden aangehouden. 

Als een constructieve aanstorting tussen plaatkoppen en oplegconstructie moet 
worden gemaakt, wordt, in verband met de verwerking van de mortel op de 
bouwplaats, een grotere maat aanbevolen. 

STABILITEIT 
Indien het voor de stabiliteit van het gebouw noodzakelijk is de vloeren als 
horizontale stijve schijven op te vatten, dan zijn de volgende maatregelen 
noodzakelijk: 

a. Het met specie vullen van de kelkvoegen tussen de Quickspan platen. Voor
het aanbrengen van de specievoeg dienen eventuele verontreinigingen van
de voegvlakken te zijn verwijderd, zodat een goede aanhechting verzekerd is.
Voor de samenstelling van de voegvulling.

b. Het aanbrengen van een doorgaande ringwapening loodrecht op de
langsvoegen. Deze ringwapening moet in staat zijn om de trekkrachten, welke
ontstaan bij het principe boog- en trekband, op te nemen vermeerderd met de
trekkracht die ontstaat door wigwerking in de voeg.

c. Het verbinden van de vloer met ringbalken: Per plaateinde worden 1 tot 3
staven geplaatst. Hiervan wordt 1 staaf aangebracht in de voeg en de overige
staven in de kanalen. Hiertoe worden op de fabriek 2 kanalen aan de
bovenzijde over een lengte van 400 mm opengemaakt. Op de bouwplaats
worden deze openingen, tegelijk met de ringbalk, gevuld met beton.
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Als de vloer geen directe functie heeft in het stabiliteitsgedrag is het aanbrengen van 
ringwapening en verbindingswapening constructief gezien niet noodzakelijk. 
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RAVEELCONSTRUCTIES  
 
Voor de horizontale leidingdoorvoer kan gebruik worden gemaakt van de kanalen die 
in de plaat aanwezig zijn. Om doorvoer in verticale richting mogelijk te maken 
kunnen sparingen met een doorsnede van maximaal 10cm in de plaat worden 
aangebracht. 
Voor de constructie van trapgaten en dergelijke, worden stalen raveelconstructies 
toegepast. 
 

  



 

      

                                                                      HOTEL KRASNAPOLSKY 

    

                        NATIONAAL ARCHIEF                                                   ATLANTIS CASINO 

   

     INTEGRA MARINE BUSINESSCENTRE                                   MARRIOT HOTEL 



        

    

   KERSTEN NIEUW FACILITY SURMAC                           ZAKENPAND NICKERIE 

    

             TULIP SUPERMARKET                                          HOOFDKANTOOR HEM SURINAME 

     

        ZAKENPAND TOEVLUCHTWEG                            TERREINBESCHOEIING NOORD 



        WONING DESIGNED BY TRUSTTIME    WONING DESIGNED BY ALAN BREWSTER 

  WOONHUIS 4e RIJWEG       WOONHUIS VILLAPARK 

  BRUG P.V.WANICA 8.00 METER  BRUG P.V.WANICA 32.00 METER 
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INTERESSE? 

Indien u een offerte wenst:  
Stuur ons een plattegrond van het op te zetten gebouw. 
We bekijken het dan tot in het kleinste detail en zoeken naar de beste en meest 
economische oplossing, rekening houdend met overspanning, belasting en de in het 
lastenboek gestelde eisen.  

Er wordt dan door ons een legplan gemaakt; dit is het ideale hulpmiddel om 
vergissingen te vermijden en om het juiste vloerelement op de juiste plaats te 
krijgen. Dit legplan wordt opgesteld conform het lastenboek, uw wensen en/of de 
offerte. Het geeft u meer zekerheid over een correcte levering. 

In onze prijsopgave is de levering en installatie van uw nieuwe verdiepingsvloer 
standaard inbegrepen. Wij zorgen er dus voor dat dit deelproces op deskundige 
en profesionele wijze wordt gerealiseerd. Het laden op de vrachtwagens gebeurt 
met onze portaalkraan, wat snel, efficiënt en veilig is. Spanbeton heeft 
voldoende specialisten ter beschikking om een vlotte voortgang te garanderen. 
Indien u zelf over eigen vervoer, hijsmeterieel en mankracht, beschikt kunt u de 
vloerplaten bij ons op de fabriek ophalen. 
Wij voorzien u graag van de relevante informatie en staan u ons hulpgereedschap 
af tegen een vooraf bepaald huurtarrief.

Wij verwelkomen u graag op ons kantoor om uw volgend project door te spreken!
Spanbeton Nv. – Tel: 486706 / 481155 / Fax: 486429 – Email: 
spanbeton@kersten.sr - Vensurlaan 7 – Wanica – Suriname – KKF Dossier 12743

Op al onze offertes, werkzaamheden en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van SPANBETON 
N.V. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie der Kantongerechten en bij het Handelsregister, gehouden 
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken (dossiernummer 12743). Op uw verzoek worden deze voorwaarden kosteloos 
aan u verstrekt.




