GB Kimverbreder
Een zekere en vaste
ondersteuning van kimblokken
bij kanaalplaatvloeren,
ribcassettevloeren…
Door de toepassing van de
GB Kimverbreder wordt het
noodzakelijke draagvlak
(vlakke ondergrond)
gecreëerd.
Hierdoor is de stabiliteit van
de wand gewaarborgd.
• Krachtige ondersteuning
• Vlak draagvlak bij uitkragende kim
• Ondersteuning van kimblokken tot
20 mm uit de rand
• Sterke hechting kimmortel aan de
vloerconstructie
• Corrosie bestendig
• Snelle plaatsing

(zie montage-richtlijnen)

• Lengte 1.200 mm = breedte
kanaalplaatvloer

Krachtige ondersteuning
van kalkzandsteen op de
vloerconstructie.

Montage-voorbeeld

GB Kimverbreder
De GB Kimverbreder wordt op de vloerconstructie (kanaalplaatvloer,
ribcassettevloer, etc) bevestigd. Doordat de zijkanten van deze
vloersystemen voorzien zijn van een schuin reliëf (t.b.v. hijsvoorzieningen)
en/of de maatvoering op de bouwplaats kan afwijken, is het in de
praktijk lastig om kimblokken te stellen (zie verwerkingsvoorschriften
Kalkzandsteen). Met de GB Kimverbreder wordt een vlakke ondergrond
gecreëerd en de kimconstructie volledig ondersteund.
De GB Kimverbreder is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal (SV) en
leverbaar in de lengte 1.200 mm wat overeenkomt met de gangbare
vloerbreedte van kanaalplaatvloeren.

toepassing

Product-specificaties
Naam

GB Kimverbreder

Art. nr.

Verp.
(Bestel
eenheid)

EAN-code
verpakking
8714318

Gatenpatroon

Afmeting

Materiaal

M/
Opp.

08100

1

037604

24/7,5-37/32

1.200

100x25x1,25

SV

Technische-specificaties

ondergrond stofvrij maken aanbrengen Kimverbreder

Aanhechting: Verdeel de kimmortel goed over de Kimverbreder/door gatenpatroon
		
een goede hechting met ondergrond.

Montage-richtlijnen
stap
stap
stap
stap
stap
		
		

1.
2.
3.
4.
5.

ondergrond stofvrij maken
plaats Kimverbreder op de vloerconstructie, zijkanten goed ‘aansluiten’
fixeren met min. 2 schietnagels
aanbrengen kimmortel
plaatsen kimblokken
kimblokken niet buiten de Kimverbreder plaatsen
max. overkraging door kimverbreder = 20 mm.
eventueel fixeren - min. 2 nagels
per lengte

Bevestigingsadvies
Verankering:
				

Schietnagels
Hulsnagel 8x50

Voor technische specificatie bevestigingsmiddelen - zie leverancier.

aanbrengen mortel - goed
verdelen

Verkrijgbaar bij:

Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53 - www.gb.nl - info@gb.nl

C10

plaatsen kimblokken
(richtlijnen kalkzandsteen)

