
Betonbekistingsplaten 
Richtlijnen voor hergebruik van de platen

Opslag

De Spano bekistingsplaten moeten steeds droog gestockeerd worden en beschermd worden tegen weersinvloeden zoals 

vochtschommelingen en regen. Gesteld dat voor een korte periode hieraan niet kan voldaan worden, dienen de platen op 

een passende wijze afgedekt te worden (bvb. met goed afsluitende plastiek). Er dient gelet te worden op mogelijke vocht-

condensatie op de binnenkant van de afdichting. Dan is een permeabele afdichting aanbevolen (bvb. zeildoek). Stapelen 

gebeurt horizontaal op een vlakke niet bevuilde grondplaat op minstens 10 cm van de grond en van de wanden. Hoge 

stapels zijn te voorzien van houten tussenbalkjes (spouwen voor de vorken van de heftuigen). Deze dienen droog en proper 

te zijn en moeten voldoende dicht bij elkaar liggen om doorbuiging van de platen te voorkomen. (zie figuur 1)

Verzagen

De Spano bekistingsplaten kunnen eenvoudig verzaagd worden met alle hoge snelheids zaagmachines die voorzien zijn 

van zaagbladen met carbide vertanding.

Montage

Alle openingen, voegen (horizontaal en verticaal) alsook de bevestigingspunten (bvb. nagels, schroeven,…) moeten voor 

het bekisten opgevuld worden met een silicone of polyester vulmiddel om de vochtopname en het uitzetten van de plaat in 

de drie dimensies te verminderen. (zie figuur 2) Het verstevigen van de bekistingsplaten aan de achterzijde kan bijdragen 

tot een betere eindkwaliteit van het beton en verhoogt mogelijks ook de herbruikbaarheid van de panelen. (zie figuur 3)

Om de demontage van de panelen na het bekisten te vergemakkelijken en eventuele beschadigingen te beperken, kan 

het gebruik van nagels met verloren kop overwogen worden.

Bescherming zijkanten

Vermijd in de mate van het mogelijke rechtstreeks watercontact op de zijkanten. Alle zijkanten van de bekistingplaten 

worden bij voorkeur met een vochtwerend dichtingsmiddel om vochtopname en zwelling van de plaat te vermijden. De 

kantenafdichting kan aangebracht worden met een borstel (zie figuur 4), rol of spuitpistool, volg hierbij nauwgezet de 

aanwijzigen van de fabrikant.  

Aankleven 

Het aankleven van het beton na het bekisten is o.a. sterk afhankelijk van de kwaliteit en het oppervlak van het beton, het 

respecteren van de maximale bekistingstijd en het aantal keren dat de bekistingsplaat al gebruikt is.

Voor elke bekisting moet aan de bekistingszijde(n) altijd gebruik gemaakt worden van een geschikte ontkistingsolie. Het 

gebruik van ontkistingsolie vergemakkelijkt ook het ontkisten en vermindert de kans op eventuele beschadigingen bij het 

verwijderen van de bekistingsplaat. Het gebruik van zware werktuigen om te panelen te ontkisten is niet toegestaan.   

Reinigen 

De bekistingspanelen moeten onmiddellijk na elk gebruik gereinigd en gedroogd worden alvorens opnieuw te stapelen.

(*) volgende voorzorgsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd:

1. 2. 3. 4.
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Type Light Liso WRO Durélis/Populair® Acryspan Betonspan

Herbruikbaarheid Niet herbruik-
baar

Tot 3 keer (*) Tot 3 keer (*) Tot 10 keer (*) Tot 30 keer (*)


