Prefab smeerkelders type SMP D

Algemene plaatsingsvoorschriften
Stap 1
Plaats onderfundering – in één fase, of per element. Aangeraden dikte 15 cm ongewapend.

Stap 2
Maak ter hoogte van de koppeling een uitsparing in de fundering, t.b.v. de dikte van de meegeleverd betonplex
(250 cm x 62,5 cm)

Stap 3
Plaats de betonplex-plaat in de uitsparing, zodat ze één geheel vormt met de funderingsplaat.
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Stap 4
Plaats put 1, volgens aangeduide niveaus. Het uiteinde van de put moet steeds halverwege de vooraf geplaatste
betonplex komen.

Stap 5
Houd de meegeleverd draadstangen Ø 20 mm, ring + aanspanmoeren klaar.
Per koppeling is het volgende nodig : - 8 draadstangen
- 16 ringen
- 16 spanmoeren

Stap 6
Plaats put 2 op ca. 5 à 7 cm van de eerste put. Houd put 2 “lichtjes getild”, zodat deze nog niet met zijn volle
gewicht op de fundering steunt. Verbind beide putten aan de hand van de draadstangen. Hiervoor gebruik je
moersleutel 30 mm. Doe deze handeling afwisselend aan beide zijden.
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Stap 7
Indien mogelijk, houdt de put lichtjes getild, terwijl alle draadstangen aangedraaid worden. Is dit niet mogelijk,
dan lukt het ook om de stangen aan te spannen, terwijl de put volledig steunt op de fundering. Hiervoor gebruik
je moersleutel 30 mm. Doe deze handeling afwisselend aan beide zijden. Span zolang aan totdat er ca. 5 mm tot
max 8 mm speling blijft tussen de putten.

Stap 8
Duw achteraf, aan de binnenzijde van de koppeling, de meegeleverde “mousse” , tussen de koppeling tot een
diepte van 10 à max 15 mm. Daarna moet de voeg aan de binnenzijde van de koppeling opgespoten worden met
de meegeleverde “olie‐bestendige” silicone. Deze mag niet dieper dan max 15 mm in de voeg aangebracht
worden. Dit om ervoor te zorgen dat ze haar soepelheid behoudt.
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