Memo
Onderwerp

Behandelingsvoorschrift

Datum

ALGEMEEN
De heipalen worden geleverd onder KOMO certificaat nummer K2363 afgegeven
door KIWA op basis van de BRL 2352 (betonnen heipalen)
De gebruiker dient voor aanvang van de werkzaamheden kennis te nemen van de
informatie:
In deze verwerkingsvoorschriften
Op de paaltekeningen
Op het etiket

28 april 2021
Referentie

202104-2210m
Versie

1.0
Behandeld door

Hans Verhoeven
Mobiel nummer

06 - 52 43 17 81
PAALCODERING
De paalkop is voorzien van een etiket waarop staat aangegeven:
Produktiedatum en werknummer
Paalafmeting: breedte x hoogte x lengte in mm, almede het gewicht ik kg
Indien van toepassing: omschrijving extra’s en kleurcode op de paalkop
TRANSPORT NAAR DE BOUWPLAATS
De voorgeschreven transportmethode staat aangegeven op de paaltekening.
HIJSMIDDELEN
Voor het hijsen van de palen dient men bij voorkeur hijsstroppen te gebruiken.
Indien gebruik gemaakt wordt van hijskettingen dient met beschermende
maatregelen te treffen.
LOSSEN VAN DE VRACHTWAGEN
De plaats van de hijsmerken (rood) geldt als markering voor de hijspunten.
OPSLAG OP DE BOUWPLAATS
De plaats van de hijsmerken (rood) geldt als markering voor de onderstoppingen.
Alleen palen van gelijke lengte mogen gestapeld worden.
ONDER DE HEISTELLING BRENGEN
Palen jonger dan 2 weken mogen, uitsluitend na overleg met Voton, geheid worden.
De voorgeschreven hijsmethode staat aangegeven op de paaltekening.
De plaats van de hijsmerken geldt als markering voor de hijspunten.
De paalkop is het paaleinde dat voorzien is van het etiket.
In deze paalkop bevindt zich de heispiraal en eventuele extra wapening.
KOPPENSNELLEN (indien van toepassing)
Het koppensnellen dient te geschieden door een hiervoor gespecialiseerd bedrijf.
Men dient maatregelen te nemen om inscheuren van de paal te voorkomen.
Geadviseerd wordt om palen met speciale wapening (bv kopwapening) eerst
rondom in te zagen, zodanig dat de wapening niet beschadigd wordt.
Alle vrijgekomen wapening recht en onbeschadigd opnemen in de fundering.
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