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Nieuws

Veld-V-Beton introduceert een nieuwe toepassing voor het bouwen van wanden waarbij beton in holle cassettes wordt
gestort. Voorlopig richt het bedrijf zich met dit nieuwe systeem op brandmuren en moeilijke constructies.

Het systeem komt uit Canada. Losse plastic pvc-kokers van
33 centimeter breedte worden met een schuifconstructie aan
elkaar gekoppeld (zie foto) waardoor er een wand ontstaat.
De holle kokers zijn in alle lengten leverbaar en kunnen
steeds modulair aan elkaar gekoppeld worden. Door de
kokers vol te storten met beton – het beton stroomt tussen
de tussenschotjes door - ontstaat er een stevige wand die
direct is afgewerkt.

Drie uitvoeringen
Er zijn drie uitvoeringen mogelijk wat betreft wanddikte: 100,
150, 200 millimeter. Het systeem kent ook nog een uitvoering
van 250 millimeter waarbij aan een zijde 50 millimeter pur is
toegepast. Veld-V-beton verkoopt de kokers onder de naam
Veld-V-Firewall in de kleuren wit en crème wit (RAL 9001).

Afgewerkte wand
Groot voordeel van deze manier van bouwen is volgens Veld-
V Beton dat er flink bespaard wordt op de constructiekosten
en de afwerking. De wanden zijn snel te maken en de pvc-
wand is direct een klasse A afwerking die eenvoudig
reinigbaar is. Wanden afwerken met coating of tegels is niet
meer nodig. Het materiaal is ook bestand tegen UV-licht.
Om de kokers vol te storten, wordt geadviseerd met
zelfverdichtend beton te werken. Hierdoor vloeit het beton in
alle hoeken en is het werken met een trilnaad – die schade
kan aanbrengen aan de kokers – overbodig. Veld-V Beton
raadt ook aan te kiezen voor beton met kleine grindkorrels
(parelgrind) en geen plastificeerder of vliegas toe te voegen.
Deze toevoegingen kunnen volgens de fabrikant een
nadelige invloed hebben op het uivloeien van het beton.

Toepassingen agrarische sector
Zoals gezegd zet Veld-V Beton de wandelementen op dit moment in voor speciale wandconstructies waaronder muren in
rundveestallen en brandmuren in varkensstallen. Bij een melkveehouder in het Groningse Doezum wordt op dit moment het eerste
project met de kokers gerealiseerd. Bouwbedrijf Van der Veer uit Bakkeveen past de wandelementen toe voor de muren in deze
melkstal.

Lees ook: Scheurvorming Holle Wand te voorkomen
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