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InleidingFundamentele veiligheidsinstructies
Gebruikersgroepen

 ▪ Dit document is bedoeld voor de personen die met 
het beschreven Doka-product/systeem werken, en 
bevat informatie over de standaarduitvoering van de 
opbouw en het beoogde gebruik van het beschreven 
systeem.

 ▪ Alle personen die met het betreffende product 
werken, moeten vertrouwd zijn met de inhoud van dit 
document en met de erin opgenomen 
veiligheidsinstructies.

 ▪ Personen die dit document niet of slechts moeizaam 
kunnen lezen en verstaan, dienen door de klant 
geschoold en geïnstrueerd te worden.

 ▪ De klant dient ervoor te zorgen dat de door Doka ter 
beschikking gestelde informatiebronnen (bijv. 
gebruikersinformatie, montage- en 
gebruikshandleiding, handleidingen, tekeningen 
enz.) voorhanden en actueel zijn, bekendgemaakt 
zijn en op de plaats van inzet door de gebruikers 
geraadpleegd kunnen worden.

 ▪ Doka beschrijft in deze technische documentatie en 
op de bijbehorende toepassingsschema’s voor 
bekistingen een aantal veiligheidsmaatregelen voor 
het gebruik van de Doka-producten in de 
voorgestelde toepassingsgevallen.  
De gebruiker is in elk geval verplicht ervoor te zorgen 
dat de nationale wetten, normen en voorschriften in 
het complete project worden nageleefd en dat, 
indien nodig, extra of andere adequate 
veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Risicobeoordeling

 ▪ De klant is verantwoordelijk voor de opstelling, 
documentatie, uitvoering en revisie van een 
risicobeoordeling op elke bouwplaats. 
Dit document dient als basis voor de 
bouwplaatsspecifieke risicobeoordeling en de 
instructies met betrekking tot de 
terbeschikkingstelling en toepassing van het 
systeem door de gebruiker. Het vervangt deze 
echter niet.

Opmerkingen bij deze documentatie

 ▪ Dit document kan ook als algemeen geldende 
montage- en gebruikshandleiding dienen of in een 
bouwplaatsspecifieke montage- en 
gebruikshandleiding worden geïntegreerd.

 ▪ De in deze documenten afgedrukte afbeeldingen 
zijn gedeeltelijke montagetoestanden en 
veiligheidstechnisch dus niet altijd volledig.
Eventuele op deze afbeeldingen niet getoonde 
veiligheidsvoorzieningen dienen volgens de 
desbetreffend geldende voorschriften toch door de 
klant te worden voorzien.

 ▪ Verdere veiligheidsinstructies en speciale 
waarschuwingen zijn in de verschillende 
hoofdstukken opgenomen!

Planning

 ▪ Er dient voor veilige werkplaatsen te worden 
gezorgd bij het gebruik van de bekisting (bijv. voor 
de opbouw en demontage, voor 
verbouwingswerkzaamheden, bij het verplaatsen 
enz.). De werkplaatsen moeten via veilige 
toegangen bereikbaar zijn!

 ▪ Afwijkingen ten opzichte van de gegevens in 
deze documentatie of uitgebreidere 
toepassingen vereisen een afzondenarlijke 
statische berekening en een aanvullende 
montage-instructie.

Voorschriften/arbeidsveiligheid

 ▪ Voor de veiligheidstechnische toepassing van onze 
producten moeten de in de betreffende staten en 
landen geldende wetten, normen en voorschriften 
voor de arbeidsveiligheid en andere 
veiligheidsvoorschriften altijd in de op dat ogenblik 
geldende versie in acht worden genomen.

 ▪ Na de val van een persoon of voorwerp tegen of in 
het veiligheidsheksysteem en bijbehorend 
toebehoren mag de betreffende 
veiligheidsrugwering pas verder worden gebruikt, 
nadat deze door een deskundige werd 
gecontroleerd.
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Voor alle fasen van gebruik geldt:

 ▪ De klant dient te garanderen dat de montage en 
demontage, de verplaatsing en het juiste gebruik van 
het product in overeenstemming met de geldende 
wetten, normen en voorschriften plaatsvinden onder 
leiding en toezicht van vakkundige personen. 
De handelingsbekwaamheid van deze personen 
mag niet door alcohol, medicijnen of drugs 
verminderd zijn.

 ▪ Doka-producten zijn technische arbeidsmiddelen die 
uitsluitend bedoeld zijn voor bedrijfsmatig gebruik 
volgens de betreffende Doka-gebruikersinformatie 
of andere door Doka opgestelde technische 
documentaties. 

 ▪ De stabiliteit van alle onderdelen en eenheden dient 
in iedere bouwfase gegarandeerd te zijn!

 ▪ De functietechnische handleidingen, 
veiligheidsinstructies en belastingsgegevens 
moeten nauwkeurig gelezen en in acht genomen 
worden. Niet-naleving kan ongevallen en ernstige 
gezondheidsschade (levensgevaar) alsmede 
aanzienlijke materiële schade veroorzaken.

 ▪ Verwarmingsapparaten zijn alleen bij vakkundig 
gebruik op voldoende afstand van de bekisting 
toegestaan.

 ▪ De werkzaamheden dienen aan de 
weersomstandigheden te worden aangepast (bijv. 
slipgevaar). Bij extreme weersomstandigheden 
moeten preventieve maatregelen worden genomen 
ter beveiliging van het materiaal en de omgeving en 
ter bescherming van de werknemers.

 ▪ De zitting en werking van alle verbindingen dient 
regelmatig te worden gecontroleerd. 
Met name schroef- en spieverbindingen dienen, 
afhankelijk van de bouwprocessen en vooral na 
buitengewone gebeurtenissen (bijv. na een storm), 
gecontroleerd en indien nodig vastgezet te worden.

 ▪ Het lassen en verhitten van Doka-producten, met 
name verankerings-, ophang-, verbindings-, gegoten 
onderdelen enz., is ten strengste verboden. 
Lassen van deze onderdelen leidt bij de materialen 
tot een belangrijke structuurverandering. Deze heeft 
een enorme invloed op de breukbestendigheid en 
vormt een hoog veiligheidsrisico.
Alleen artikelen die in de Doka-documenten 
uitdrukkelijk als zodanig zijn aangegeven, mogen 
worden gelast.

Montage

 ▪ Alvorens het materiaal/systeem te gebruiken, dient 
de klant te controleren of het zich in een 
onberispelijke staat bevindt. Beschadigde, 
vervormde en door slijtage, corrosie of verrotting 
verzwakte onderdelen mogen in geen geval worden 
gebruikt.

 ▪ Combinaties van onze bekistingssystemen met die 
van andere fabrikanten houden risico's in, die tot 
gezondheidsschade en materiële schade kunnen 
leiden, en vereisen een afzonderlijke controle.

 ▪ De montage dient in overeenstemming met de 
geldende wetten, normen en voorschriften te worden 
uitgevoerd door vakkundige medewerkers van de 
klant, waarbij eventuele keuringsplichten in acht 
moeten worden genomen.

 ▪ Veranderingen aan Doka-producten zijn niet 
toegestaan en vormen een veiligheidsrisico.

Bekisten

 ▪ Doka-producten/systemen dienen zo te worden 
opgebouwd, dat alle optredende krachten veilig 
worden opgenomen!

Beton storten

 ▪ De toelaatbare betondruk in acht nemen. Te hoge 
beton stortsnelheden leiden tot een overbelasting 
van de bekistingen, veroorzaken grotere doorbui- 
gingen en eventuele beschadigingen.

Ontkisten

 ▪ Pas ontkisten als het beton een voldoende sterkte 
heeft bereikt en als de bevoegde persoon de 
opdracht tot ontkisten heeft gegeven!

 ▪ Bij het ontkisten de bekisting niet met de kraan 
lostrekken. Gebruik geschikt gereedschap, zoals 
houten spieën, richtwerktuigen of 
systeemgereedschap zoals Framax-
ontkistingshoeken.

 ▪ Bij het ontkisten mag de stabiliteit van bouw-, 
steiger- en bekistingselementen niet in gevaar 
worden gebracht!
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Transporteren, stapelen en opslaan

 ▪ Neem alle geldende voorschriften voor het transport 
van bekistingen en steigers in acht. Bovendien 
moeten verplicht de Doka-bevestigingsmiddelen 
worden gebruikt.

 ▪ Verwijder losse onderdelen of beveilig ze tegen 
schuiven en vallen!

 ▪ Alle bouwdelen moeten veilig worden opgeslagen, 
waarbij de speciale Doka-instructies in de 
desbetreffende hoofdstukken van dit document in 
acht dienen te worden genomen!

Onderhoud

 ▪ Als vervangonderdelen mogen uitsluitend originele 
Doka-onderdelen worden gebruikt. Reparaties 
moeten door de fabrikant of een geautoriseerd 
bedrijf worden uitgevoerd.

Overige

Wijzigingen in het kader van de technische 
ontwikkeling zijn voorbehouden.

Symbolen

In dit document worden de volgende symbolen 
gebruikt:

Belangrijke opmerking
Niet-naleving kan tot functiestoornissen of 
materiële schade leiden.

VOORZICHTIG / WAARSCHUWING / 
GEVAAR
Niet-naleving kan tot materiële schade en 
ernstige gezondheidsschade (levensgevaar) 
leiden.

Instructie 
Dit symbool geeft aan dat de gebruiker 
bepaalde handelingen dient uit te voeren.

Visuele controle
Geeft aan dat de uitgevoerde handelingen 
visueel moeten worden gecontroleerd.

Tip
Geeft nuttige gebruikstips aan.

Verwijzing
Verwijst naar andere documenten.

☞
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Eurocodes bij Doka
In Europa wordt eind 2007 een geharmoniseerde groep 
normen voor het bouwwezen ingevoerd, de 
zogenaamde Eurocodes (EC). Deze vormen een in 
heel Europa geldende basis voor productspecificaties, 
aanbestedingen en rekenkundige controle-methoden.
De EC zijn wereldwijd de best ontwikkelde normen voor 
het bouwwezen.
De EC worden vanaf eind 2008 standaard in de Doka-
groep toegepast en vervangen dan de DIN normen als 
Doka-standaard voor de productontwikkeling.

Het alomverspreide "toel-concept" (vergelijking van de 
aanwezige met de toelaatbare spanningen) wordt in de 
EC door een nieuw veiligheidsconcept vervangen.
De EC plaatsen de invloeden (belastingen) tegenover 
de weerstand (draagvermogen). De tot nu toe 
gebruikte veiligheidsfactor in de toelaatbare 
spanningen wordt nu in meerdere partiële 
veiligheidscoëfficiënten onderverdeeld. 
Het veiligheidsniveau blijft gelijk!

Vergelijking van de veiligheidsconcepten 
(Voorbeeld)

Ed rekenwaarde van het effect van de belasting 
(E ... effect; d ... design) 
interne krachten van de invloed Fd 
(VEd, NEd, MEd)

Rd rekenwaarde van de weerstand 
(R ... resistance; d ... design) 
draagvermogen van de dwarsdoorsnede 
(VRd, NRd, MRd)

Fd rekenwaarde van de belasting staal: Rd =
Rk hout: Rd = kmod ·

Rk

Fd = F · Fk M M

(F ... force)
Fk karakteristieke waarde van de belasting  

"daadwerkelijke belasting", nuttige belasting 
(k ... characteristic) 
bijv. eigen gewicht, effectieve belasting, 
betondruk, wind

Rk karakteristieke waarde van een weerstand 
bv. weerstandsmoment t.o.v. de strekgrens

F partiële veiligheidscoëfficiënt voor de 
belasting 
(m.b.t. de belasting; F ... force) 
bijv. voor eigen gewicht, effectieve belasting, 
betondruk, wind 
waarden uit EN 12812

M partiële veiligheidscoëfficiënt voor de 
eigenschap van een onderdeel 
(m.b.t. het materiaal; M...materiaal) 
bijv. voor staal of hout 
waarden uit EN 12812

kmod modificatiefactor (alleen bij hout – houdt 
rekening met de vochtigheidsgraad en de duur 
van de belasting) 
bijv. voor Doka-drager H20 
waarden vlg. EN 1995-1-1 en EN 13377

E
d

R
d

toel-concept EC/DIN-concept

Foptred  Ftoel Ed  Rd

A Benuttingsgraad

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]
Fstrekgrens

Ftoel

Foptred

98
01
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0

� ~ 1.65

A

90 [kN]

115.5 [kN]

90<105 [kN]

R
k

R
d

E
d

�
M

= 1.1

�
F

= 1.5

98
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2

A

De in de Doka-documenten vermelde 
"toelaatbare waarden" (bijv.: Qtoel = 70 kN) 
komen niet overeen met de rekenwaarden 
(bijv.: VRd = 105 kN)!
➤ Voorkom ten allen tijde verwisseling!
➤ In onze documenten worden nog altijd de 

toelaatbare waarden aangegeven. 
Volgende partiële veiligheidscoëfficiënten 
werden toegepast: 
F = 1,5 
M, hout = 1,3 
M, staal = 1,1 
kmod = 0,9
Hiermee kunnen alle ontwerpwaarden voor 
een EC-berekening uit de toelaatbare waarden 
worden berekend.
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Doka-dienstverlening
Ondersteuning in elke projectfase

Doka biedt een breed pakket van diensten met één 
doel: bijdragen tot het succes van uw bouwproject.
Elk project is uniek. Maar wat alle projecten gemeen 
hebben, is de basisstructuur met vijf fasen. Doka kent 
de verschillende behoeften van zijn klanten en 
ondersteunt hen met advies- en planningsdiensten en 
andere diensten bij een doeltreffende uitvoering van 
bekistingsopdrachten met Doka-bekistingsproducten – 
en dit in elk van deze fasen.

Projectontwikkelingsfase Offertefase Planningsfase

Gefundeerde beslissingen 
nemen 
dankzij professioneel advies

Voorbereiding optimaliseren 
met Doka als ervaren partner

Gecontroleerde inzet van 
bekistingen voor meer efficiëntie 
door nauwkeurig berekende 
bekistingsconcepten

Goede en gedetailleerde 
bekistingsoplossingen vinden door
 ▪ hulp bij de aanbesteding,
 ▪ grondige analyse van de 

uitgangssituatie,
 ▪ objectieve beoordeling van het 

plannings-, uitvoerings- en 
tijdrisico.

Uitwerking van gepaste offertes 
door
 ▪ gebruikmaking van nauwkeurig 

berekende richtprijzen,
 ▪ keuze van het juiste 

bekistingssysteem,
 ▪ optimale basis voor de planning.

Van begin af aan rendabel plannen 
dankzij
 ▪ gedetailleerde offertes,
 ▪ bepaling van het benodigde 

materiaal,
 ▪ gecoördineerde planning van 

rendementen en 
uitvoeringstermijnen.

1 2 3
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Uw voordelen 
dankzij professioneel advies 

 ▪ Kostenbesparing en tijdwinst 
Advies en ondersteuning van 
begin af aan garanderen de juiste 
keuze en correcte toepassing van 
de bekistingssystemen. Met de 
juiste werkprocessen zijn een 
optimaal gebruik van het 
bekistingsmateriaal en efficiënte 
bekistingswerkzaamheden 
gegarandeerd. 

 ▪ Maximalisering van de 
arbeidsveiligheid 
Advies en ondersteuning bij de 
correcte toepassing volgens plan 
resulteert in meer veiligheid op de 
bouwplaats. 

 ▪ Transparantie 
Transparante diensten en kosten 
voorkomen improvisatie tijdens 
en verrassingen aan het einde 
van de bouwwerkzaamheden. 

 ▪ Minder kosten achteraf 
Vakkundig advies bij de keuze, 
kwaliteit en juiste toepassing 
voorkomen materiaaldefecten en 
minimaliseren de slijtage.

(Ruw)bouwuitvoeringsfase (Ruw)bouwvoltooiingsfase

Middelen optimaal inzetten 
met de hulp van de Doka-
bekistingsspecialisten

Tot een goed einde brengen 
dankzij professionele begeleiding

Geoptimaliseerd verloop door
 ▪ exacte planning van de inzet,
 ▪ internationaal ervaren 

projecttechnici,
 ▪ aangepaste transportlogistiek,
 ▪ ondersteuning ter plaatse.

Doka-diensten staan voor 
transparantie en efficiëntie door
 ▪ gehele terugname van de 

bekistingen,
 ▪ demontage door specialisten,
 ▪ efficiënte reiniging en sanering 

met speciale apparatuur.

4 5
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Paneel-vloerbekisting Dokadek 30
Enorm snel bekisten

door integratie van standaard- en pasgedeelte
 ▪ Bekisten van de standaardgedeelten door 

eenvoudig naar boven draaien van de dragerloze 
panelen met een oppervlakte tot 3 m2

 ▪ Tijdbesparend sluiten van de pasgedeelten door 
naadloze aansluiting op Dokaflex

 ▪ Rasteronafhankelijk aanpassen aan alle 
plattegronden door directe aansluiting op Dokaflex

 ▪ Overzichtelijke logistiek met slechts twee 
paneelgrootten van 2,44 x 1,22 m en 2,44 x 0,81 m

 ▪ Geen wachttijden bij bekistingsploegen van 2 
personen, dankzij logisch op elkaar volgende 
werkstappen

Bijzonder veilig werken

door opbouw vanaf de grond
 ▪ Opbouw van de panelen vanaf de grond, zonder 

laddersystemen en zonder kraan
 ▪ Veilige hantering door twee personen door 

ergonomisch uitgespaarde grepen in het randprofiel
 ▪ In de panelen geïntegreerde uitlichtbeveiliging

Gemakkelijk te gebruiken en simpel 
te begrijpen

door logisch werkproces
 ▪ Geen dimensionering, geen meting, dankzij de 

geordende positie en het aantal stempels en 
panelen

 ▪ Veilige bediening, ook door minder opgeleid 
personeel, dankzij de vaste volgorde van de 
werkstappen

 ▪ Korte inwerktijd door het kleine aantal verschillende 
onderdelen in het systeem

 ▪ Horizontaal verplaatsen van 12 m² Dokadek 30 met 
de DekDrive – ook bij smalle doorrijopeningen
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Systeemoverzicht

Opbouw De systeemonderdelen van 
Dokadek 30

Dokadek-panelen

 ▪ Verzinkte en geel gecoate stalen kaders met 
geklonken samengestelde panelen van hout en 
kunststof

 ▪ Aflevering op Dokadek-stapelpallet voor panelen

Dokadek-koppen

 ▪ Voor een veilige bevestiging van de Dokadek-
panelen

 ▪ Met geïntegreerde uitlichtbeveiliging voor de 
Dokadek-panelen

1) Verbindingspen met borging 16 mm (niet bijgeleverd)

Systeemoverzicht

A Dokadek-panelen
B Dokadek-koppen
C Dokadek-pasdrager
D Dokadek-inhangbeugel H20
E Doka-vloerstempel Eurex 30 top
F Afneembare driepoot
G Dokadek-wandhouder
H Dokadek-leuningschoenen

98033-257-01

A

B

C

D

E

F

GH

H

Dokadek-paneel 1,22 x 2,44 m Dokadek-paneel 0,81 x 2,44 m

Vaste kop Randkop
18 mm / 21 mm / 27 mm Kruiskop

1) 1) 1)

Hoekkop Wandkop
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Dokadek-pasdragers

 ▪ Voor de aanpassing aan de rand of aan kolommen
 ▪ Verkrijgbaar voor 18 mm, 21 mm of 27 mm 

bekistingsplaatdikte
 ▪ Aflevering op Dokadek-stapelpallet voor pasdragers

Dokadek-inhangbeugel H20

Worden in de pasdragers ingehangen en maken een 
systeemovergang van Dokadek 30 naar Dokaflex 
mogelijk.

Doka-vloerstempel Eurex 30 top

 ▪ Goedgekeurd volgens Z-8.311-905
 ▪ Stempel volgens EN 1065

Bij het grote draagvermogen komen nog talrijke 
praktische details voor een gemakkelijke hantering:
 ▪ Genummerde afsteekgaten voor de hoogte-

instelling
 ▪ Gebogen veiligheidsbeugels verminderen het 

blessurerisico en vergemakkelijken de bediening.
 ▪ De speciale schroefdraadgeometrie vergemakkelijkt 

het losmaken van de vloerstempels, ook onder hoge 
belasting.

Afneembare driepoot top

 ▪ Hulpmiddel voor het opstellen van vloerstempels
 ▪ Zwenkbare poten maken een flexibele opstelling bij 

beperkte ruimte aan wanden of in hoeken mogelijk

Opstelling in de hoek of aan de wand 

Dokadek-wandhouder

 ▪ Hulpmiddel voor het opstellen van vloerstempels 
aan wanden

 ▪ Met geïntegreerd sjabloon voor het meten van de 
juiste afstand van de vloerstempels

Dokadek-leuningschoenen

Dienen in combinatie met de leuningstaander XP 1,20 
m als valbeveiliging aan front- en langszijde van het 
Dokadek-paneel.

Pasdrager
2,44m 

Pasdrager
1,22m 

Pasdrager
0,81 m 

Neem de gebruikersinformatie "Vloerstempels 
Eurex top" in acht!

WAARSCHUWING
➤ Gebruik van het vloerstempelverlengstuk 

0,50 m is niet toegestaan.

97
20

-2
14

-0
1

Leuningschoen kort Leuningschoen lang

9720-240-019720-241-01
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Montage- en gebruikshandleiding

Hoofdregels
Dokadek-panelen

Toelaatbare vloerdikte (cm)1)

1) Bij gebruik van de Doka-vloerstempel Eurex 30 top
2) Zie hoofdstuk ‘Extra maatregelen voor vloerdiktes tot 50 cm’.

Dokadek-koppen

Positie van de Dokadek-koppen 

Legenda

1) Verbindingspen met borging 16 mm (niet bijgeleverd)

Inbouwvoorbeelden

Montage- en gebruikshandleiding

Paneelformaa
t

zonder 
extra 

maatregelen

met 
extra 

maatregelen2)

Afwijking van de 
effenheid 
volgens 

DIN 18202, 
tabel 3

1,22 x 2,44 m 30 — Rij 6
1,22 x 2,44 m > 30 - 32 — Rij 5
1,22 x 2,44 m — > 30 - 50 Rij 6
0,81 x 2,44 m 45 — Rij 6
0,81 x 2,44 m > 45 - 50 — Rij 5
0,81 x 2,44 m — > 45 - 50 Rij 6

WAARSCHUWING
➤ De Dokadek-koppen moeten met de 

betreffende verbindingspen in de 
vloerstempel vastgezet zijn.

Vaste kop Hoekkop Wandkop

1)

☞ Belangrijke opmerking:
Bij het inhangen van de panelen moet worden 
gecontroleerd of deze corrrect in de koppen 
gehangen zijn.

98033-106

EE

E

Vaste kop

Verbindingspen met borging 16 mm (niet bijgeleverd)

Hoekkop
Toepassing in de 

linkerhoek
Toepassing in de 

rechterhoek

Noodzakelijke positie van de 
omsteekarm (met borgpen 6 x 42 

mm borgen)

Noodzakelijke positie van de 
omsteekarm (met borgpen 6 x 42 

mm borgen)

A Omsteekarm
B Borgpen 6 x 42 mm

Wandkop

Toepassing aan frontzijde 
van de bekisting

Toepassing aan 
langszijde 

van de bekisting

98033-246-01

A

98033-354-01

B

A

B

98033-355-01

98033-259-01 98033-266-01

98033-244-01 98033-245-01
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Doka-vloerstempel Eurex 30 top

Voorbeeld: vloerstempel Eurex 30 top 300 met vaste 
kop mag max. tot 284 cm worden uitgetrokken (bij een 
max. verdiepingshoogte van 308,5 cm).

Afneembare driepoot top

Dokadek-wandhouders

Bepalen de benodigde afstand tussen de 
vloerstempels 

Toepassingsvoorbeelden 

Begin in een hoek (met Dokadek-paneel 1,22 x 2,44 m)

Begin aan een wand (met Dokadek-paneel 1,22 x 2,44 m)

WAARSCHUWING
➤ Vloerstempels mogen niet in de complete 

uittreklengte worden gebruikt!
De vloerstempels moeten dus overeenkomstig 
worden verkort:
- met vaste kop: min 16 cm
- met hoek- of wandkop: min 40 cm

Voor het standaard- en pasgedeelte resp. bij 
gecombineerd gebruik van Dokadek en 
Dokaflex adviseren wij één soort stempels te 
gebruiken.

☞  ▪ Het klemmechanisme van de afneembare 
driepoot niet oliën of smeren.

VOORZICHTIG
Bij het naar boven draaien van het Dokadek-
paneel bestaat het risico dat de vloerstempels 
kantelen!
➤ Let op de juiste uitlijning van de afneembare 

driepoot.
➤ De profielpoot met spanhefboom moet in de 

lengterichting van de panelen gericht zijn.
➤ De correcte bevestiging dient nogmaals te 

worden gecontroleerd, voor de bekisting 
wordt betreden.

➤ Als de 1e rij panelen tegen omvallen 
beveiligd is (bijv. met wandhouders), kunnen 
de afneembare driepoten worden verwijderd.
De afneembare driepoten moeten vóór 
het ontkisten echter in elk geval weer 
worden gemonteerd!

98033-200-02

Kop bij 1e 
vloerstempel in pos. 

A

Breedte van het 
ondersteunde paneel

Pos. van de 2e 
vloerstempel

Hoekkop 0,81 m B
Wandkop 0,81 m C
Hoekkop 1,22 m D
Wandkop 1,22 m E

98033-258-01

A B C D E

98033-466-01

98033-485-01
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Stabiliteit van de 1e paneelrij

Start aan de wand

a ... Bevestiging aan het 1e paneel, om de max. 7,50 m en aan het laatste paneel

Legenda

Ondersteuningshoogte < 3,50 m Ondersteuningshoogte 3,50 - 4,00 m

Ondersteuningshoogte > 4,00 m Speciale maatregelen
Bijv. als de wandhouder niet kan worden ingezet.

Opmerking 
De vloerstempels dienen tijdens het naar boven 
draaien – aanvullend bij de afneembare driepoten – 
tegen omvallen te worden beveiligd.

a

98
03

3-
10

0

a

98
03

3-
10

0

98
03

3-
10

0

a

98
03

3-
10

0

Dokadek-wandhouder

Afneembare driepoot (ondersteuningshoogte < 3,50 m)

Afneembare driepoot 1,20 m (ondersteuningshoogte ≥ 
3,50 m)

Bevestiging (bijv. met afspanning)
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Start in het vrije gedeelte

a ... Bevestiging aan het 1e paneel, om de max. 7,50 m en aan het laatste paneel

Legenda

Opmerking:
Voor de start in het vrije gedeelte zonder 
bevestigingsmogelijkheid aan het bouwwerk, zie 
hoofdstuk ‘Vloerbekisting aan de rand’.

☞ Belangrijke opmerking:
Bij een start in het vrije gedeelte met 
mogelijkheid tot bevestiging aan het bouwwerk 
moet in elk geval deze volgorde worden 
nageleefd:

1. Vloerstempels opstellen en tegen omvallen 
beveiligen.

2. Pasdrager inhangen, zodat de afstand van 
de vloerstempels wordt vastgezet.

3. Eerste paneel inhangen.
4. Paneel naar boven draaien.
5. Paneel vastzetten.

VOORZICHTIG
➤ Bij het inhangen en naar boven draaien van 

het paneel moeten de vloerstempels – 
aanvullend bij de afneembare driepoten – 
tegen omvallen worden beveiligd.

Ondersteuningshoogte < 3,50 m Ondersteuningshoogte 3,50 - 4,00 m

A Mobiele steiger, bijv. verrijdbare stelling DF

a

98
03

3-
10

0

A

a

98
03

3-
10

0

A

Afneembare driepoot (ondersteuningshoogte < 3,50 m)

Afneembare driepoot 1,20 m (ondersteuningshoogte ≥ 
3,50 m)

Bevestiging (bijv. met Dokadek-wandhouder of 
afspanning)
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Bekisting tegen omvallen beveiligen

➤ De bekisting aan de wand tegen omvallen beveiligen 
zoals op de afbeeldingen (ook tijdens de opbouw).

a ... Bevestiging aan het 1e paneel, om de max. 7,50 m en aan het 
laatste paneel

Toepassingsvoorbeeld 
Beveiliging tegen omvallen met spanbanden 

➤ Juist afspannen, zie hoofdstuk ‘Vloerbekisting aan 
de rand’.

Be- en ontkisten

Legrichting 

1) Eerst paneelrij per paneelrij monteren tot het 
geplande restgedeelte.

2) Aansluitend wandaansluitingen en pasdelen 
monteren.

Het ontkisten gebeurt in omgekeerde volgorde.

WAARSCHUWING
➤ Voor het bekistingsoppervlak wordt 

betreden, moet de stabiliteit van de bekisting 
worden gegarandeerd, bijv. met 
wandhouders of spanbanden.

➤ Het ondersteunen van de horizontale lasten 
volgens EN 12812 moet door andere 
maatregelen worden verzekerd (bijv. door 
overdracht op het bouwwerk of met 
afspanningen).

Details bij afspanningen met spanbanden, zie 
hoofdstuk ‘Vloerbekisting aan de rand’.

A Bevestiging met wandhouders of spanbanden

B Spanband 5,00 m
C Doka-expresanker 16 x 125 mm

98033-107

a

a

A A

A

A

A

98033-265-01

B

C

➤ De spanband (B) kan met de 
verplaatsingsstaaf 15,0 (D) en de superplaat 
15,0 (E) ook aan de wand worden bevestigd 
(tot 40 cm wanddikte).

Indien nodig kan aan meerdere zijden met het 
bekisten worden begonnen. De afzonderlijke 
Dokadek-bekistingssecties worden dan met 
pasdelen verbonden (zie hoofdstuk ‘Bekisten 
van restgedeeltes’).

98033-392-01

B

D

E

98
03

3-
10

7

98
03

3-
10

7
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Overzicht montage- en gebruikshandleiding

1) Voor het ophangen van de panelen zijn 2 trapjes nodig.
2) Vanaf 3,80 m verdiepingshoogte is aanvullend de montagestangverlenging 2,00 m benodigd.

Paneel-vloerbekisting Dokadek 30

Bediening 
met montagestang

Bediening 
met DekLift 4,50 m 
+ montagestang2)

Vanaf de grond Vanaf het trapje 0,97 m
 1) 2)

Vloerhoogte:
vanaf 2,10 m tot ca. 3,50 m

Vloerhoogte:
vanaf 2,10 m tot ca. 4,20 m

Vloerhoogte:
vanaf 2,70 m tot ca. 4,50 m

98033-246-01

98033-467-01
98033-408-01
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Bediening met montagestang

Bekisten

Voorbereidende werkzaamheden

➤ Montagestangen op de benodigde lengte instellen 
(= ca. verdiepingshoogte). Min. 3 montagestangen 
per montageteam benodigd.
Vanaf 3,80 m verdiepingshoogte is aanvullend de 
montagestangverlenging 2,00 m benodigd.

➤ Vloerstempel met afsteekbeugel in de hoogte grof 
instellen.

Benodigde lengte = verdiepingshoogte min a

De nummering van de afsteekgaten vergemakkelijkt 
de hoogte-instelling.

➤ Dokadek-kop in vloerstempel plaatsen en met 
verbindingspennen borgen.☞ Belangrijke opmerking:

Behalve deze handleiding moet ook het 
hoofdstuk ‘Hulpstempels, betontechnologie en 
ontkisten’ in acht worden genomen.

WAARSCHUWING
➤ Vloerstempels mogen niet in de complete 

uittreklengte worden gebruikt!
Zie ook hoofdstuk ‘Hoofdregels’.

Gebruikte Dokadek-kop
Vaste kop Hoekkop Wandkop

a ... 25 cm a ... 50 cm a ... 50 cm
b ... verdiepingshoogte (bijv. bij Eurex 30 top 300: max. 308,5 cm) 
(zie hoofdstuk ‘Hoofdregels’) 
c ... uittreklengte van de vloerstempel

9720-006

a

c

98033-280-01

c

a

98033-280-02

b

c

a

98033-280-03

Verrijdbare stelling DF
 ▪ opklapbare rolsteiger van licht metaal
 ▪ variabele werkhoogte tot 3,80 m  

(max. platformhoogte: 1,75 m)
 ▪ steigerbreedte: 0,80 m
 ▪ Aan randen met valgevaar (afstand < 2 m) is 

de verrijdbare stelling DF (bestaande uit 
voet- en borstwering) nodig.

 ▪ Gebruikersinformatie in acht nemen!
 ▪ Opmerking 

De verrijdbare stelling DF mag niet worden 
gebruikt voor het monteren en demonteren 
van de panelen.

Trapje 0,97 m
 ▪ Verrijd- en opklapbaar trapje van licht metaal
 ▪ Werkhoogte tot 3,00 m 

(max. standhoogte 0,97 m)
 ▪ Trapbreedte: 1,20 m
 ▪  Voor het ophangen van de panelen zijn 2 

trapjes nodig
 ▪ Minimumafstand a tot de rand: 2,00 m
 ▪ Landspecifieke voorschriften in acht nemen!

98033-468-01

a
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1e rij vloerstempels opstellen

➤ Plaats de afneembare driepoot.

➤ Vloerstempels met hoek- en wandkoppen direct 
tegen de wand opstellen en met afneembare 
driepoten ondersteunen.

➤ Met wandhouders de noodzakelijke afstand van de 
vloerstempels bepalen.

➤ 1e en 2e vloerstempel in de hoogte instellen en met 
wandhouders tegen omvallen beveiligen. Hiervoor 
de wandhouders met centerpen en superplaat zo 
hoog mogelijk aan de wand bevestigen. De 
eventueel bovenaan aanwezige ankergaten 
gebruiken.

1e rij panelen monteren

1e paneel monteren

➤ Persoon 1 en 2: paneel in hoek- en wandkop 
inhangen.

VOORZICHTIG
Bij het naar boven draaien van het Dokadek-
paneel bestaat het risico dat de vloerstempels 
kantelen!
➤ Let op de juiste uitlijning van de afneembare 

driepoot.
➤ De profielpoot met spanhefboom moet in de 

lengterichting van de panelen gericht zijn.
➤ De correcte bevestiging dient nogmaals te 

worden gecontroleerd, voor de bekisting 
wordt betreden.

VOORZICHTIG
Risico op beschadiging van het paneel!
➤ De centerpen niet te ver van de wandhouder 

laten uitsteken, om het paneel aansluitend 
ongehinderd te kunnen monteren.

98033-200-01

Controleren of het paneel correct in de beide 
koppen is ingehangen.

Hoekkop 

Wandkop 

98033-201-01

98033-259-01

98033-244-01
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➤ Persoon 1: paneel naar boven draaien.

➤ Persoon 2: de montagestang centraal in het 
buitenste dwarsprofiel van het paneel hangen, het 
paneel optillen en de montagestang tegen omvallen 
beveiligen.

➤ Persoon 1: Het paneel met een vloerstempel (incl. 
wandkop) ondersteunen. Het paneel blijft met een 
montagestang ondersteund.

➤ De vloerstempel met hoekkop door middel van de 
spanwartel 2 cm hoger instellen.

Volgende panelen monteren

➤ Persoon 1 en 2: het paneel in de koppen hangen.

➤ Persoon 1: paneel naar boven draaien.

➤ Persoon 2: de montagestang centraal in het 
buitenste dwarsprofiel van het paneel hangen, het 
paneel optillen en de montagestang tegen omvallen 
beveiligen.

➤ Persoon 1: Beide panelen met een vloerstempel 
(incl. vaste kop) ondersteunen.

Bij grotere verdiepingshoogtes moet voor het 
naar boven draaien van het paneel een 
aanvullende, korter ingestelde montagestang 
worden gebruikt.

Controleren of het paneel correct in de tap van 
de kop is ingehangen.

98033-202-01

98033-203-01

98033-245-01

98033-486-01
2 cm

Controleren of het paneel correct in de tappen 
van beide koppen is ingehangen.

Bij grotere verdiepingshoogtes moet voor het 
naar boven draaien van het paneel een 
aanvullende, korter ingestelde montagestang 
worden gebruikt.

Controleren of de panelen correct in de tap 
van de kop zijn ingehangen.

98033-244-01

98033-204-01

98033-246-01
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➤ Persoon 2: Montagestang van het 1e paneel 
verwijderen. Het 2e paneel blijft met een 
montagestang ondersteund.

➤ Volgende panelen op dezelfde manier monteren tot 
aan het geplande restgedeelte. Tijdens de opbouw 
op de stabiliteit letten (zie hoofdstuk ‘Hoofdregels’)!

98033-205-01

98033-206-01

98033-207-01
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Volgende rijen panelen monteren

➤ De volgende rijen panelen op dezelfde manier 
monteren tot aan het geplande restgedeelte. Tijdens 
de opbouw op de stabiliteit letten (zie hoofdstuk 
‘Hoofdregels’)!

Controleren of het paneel correct in de beide 
koppen is ingehangen.

Vaste kop 

Wandkop 

98033-302-01

98
03

3-
24

7-
01

98
03

3-
26

7-
01

98033-208-01

98033-209-01

98033-210-01

98033-211-01
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Bekisting waterpas stellen

➤ De panelen via het dwarse kaderprofiel in het 
hoekgedeelte op vloerhoogte waterpas stellen  
(= verdiepingshoogte min 6,5 cm).

a ... 6,5 cm

Extra maatregelen voor vloerdiktes tot 50 cm

➤ Zie hoofdstuk ‘Extra maatregelen voor vloerdiktes tot 
50 cm’.

Valbeveiliging monteren

➤ Zie hoofdstuk ‘Valbeveiligingen’.

Pasdelen monteren

➤ Zie hoofdstuk ‘Bekisten van restgedeeltes’.

Beton storten

Toelaatbare vloerdikte (cm)1)

1) Bij gebruik van de Doka-vloerstempel Eurex 30 top
2) Zie hoofdstuk ‘Extra maatregelen voor vloerdiktes tot 50 cm’.
Ter bescherming van het bekistingsplaatoppervlak 
adviseren wij het gebruik van trillers met een rubberen 
beschermkap.

98
03

3-
30

4-
01

a

Paneelformaa
t

zonder 
extra 

maatregelen

met 
extra 

maatregelen2)

Afwijking van de 
effenheid 
volgens 

DIN 18202, 
tabel 3

1,22 x 2,44 m 30 — Rij 6
1,22 x 2,44 m > 30 - 32 — Rij 5
1,22 x 2,44 m — > 30 - 50 Rij 6
0,81 x 2,44 m 45 — Rij 6
0,81 x 2,44 m > 45 - 50 — Rij 5
0,81 x 2,44 m — > 45 - 50 Rij 6

Voor het afdichten van spleten tussen de 
bekisting en de wand kan PU-schuim worden 
gebruikt (bijv. Hilti CF-FW 500 of Würth UNI 
PUR).
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Ontkisten

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Ontkistingstijden respecteren.
 ▪ Altijd in omgekeerde volgorde ontkisten.
 ▪ Behalve deze handleiding moet ook het 

hoofdstuk ‘Hulpstempels, betontechnologie 
en ontkisten’ in acht worden genomen.

Verrijdbare stelling DF
 ▪ opklapbare rolsteiger van licht metaal
 ▪ variabele werkhoogte tot 3,80 m  

(max. platformhoogte: 1,75 m)
 ▪ steigerbreedte: 0,80 m
 ▪ Aan randen met valgevaar (afstand < 2 m) is 

de verrijdbare stelling DF (bestaande uit 
voet- en borstwering) nodig.

 ▪ Gebruikersinformatie in acht nemen!
 ▪ Opmerking 

De verrijdbare stelling DF mag niet worden 
gebruikt voor het monteren en demonteren 
van de panelen.

Trapje 0,97 m
 ▪ Verrijd- en opklapbaar trapje van licht metaal
 ▪ Werkhoogte tot 3,00 m 

(max. standhoogte 0,97 m)
 ▪ Trapbreedte: 1,20 m
 ▪  Voor het ophangen van de panelen zijn 2 

trapjes nodig
 ▪ Minimumafstand a tot de rand: 2,00 m
 ▪ Landspecifieke voorschriften in acht nemen!

98033-468-01

a

Met de Dokadek-ontkistingsvork (A) kunnen 
indien nodig panelen eenvoudig en veilig van 
het beton worden losgemaakt.

Toepassing bij Dokadek-panelen 1,22 x 
2,44 m 

Toepassing bij Dokadek-panelen 0,81 x 
2,44 m 

98033-487-01

98033-353-01

A

98033-398-01

A
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Voorbereidende werkzaamheden

➤ Montagestangen op de benodigde lengte instellen 
(= ca. verdiepingshoogte). Min. 3 montagestangen 
per montageteam benodigd.
Vanaf 3,80 m verdiepingshoogte is aanvullend de 
montagestangverlenging 2,00 m benodigd.

➤ Alle pasdelen demonteren (vloerstempels 
ontspannen en platen en dragers verwijderen).
Hierbij losse dragers en platen tegen onbedoeld 
vallen beveiligen.

Vloerstempels en panelen demonteren

➤ Montagestangen onder het 1e en 2e paneel 
plaatsen.

➤ 1e en 2e vloerstempel verwijderen en op stapelpallet 
neerleggen.

➤ Het paneel met de montagestang laten zakken, tot 
de 2e persoon het kan overnemen en volledig naar 
beneden kan draaien.

➤ Het paneel uitlichten en neerleggen.
➤ Montagestang onder 3e paneel plaatsen, 3e 

vloerstempel verwijderen en op stapelpallet 
neerleggen.

➤ 2e paneel uitlichten en op stapelpallet voor panelen 
neerleggen.

➤ De volgende panelen op dezelfde manier 
demonteren.

Bekisting reinigen

➤ Zie hoofdstuk ‘Reiniging en onderhoud’.

Hulpstempels plaatsen

➤ Vóór het betonneren van de bovenliggende vloer 
eerst hulpstempels plaatsen.

➤ Zie hoofdstuk ‘Hulpstempels, betontechnologie en 
ontkisten’.

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Vóór het ontkisten controleren of in de 

laatste te ontkisten rij panelen de 
vloerstempels met afneembare driepoten en 
wandhouders beveiligd zijn.

☞ Belangrijke opmerking:
➤ De vloerstempels van de eerste rij te 

ontkisten panelen ca. 2 cm neerlaten (ca. 1 
omwenteling van de instelmoer).

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Maak de instelmoer met de hamer los.
➤ Neem de binnenbuis met de hand vast.
➤ Open de afsteekbeugel, zodat de binnenbuis 

vrijkomt. Geleid deze met de hand bij het 
inschuiven.

98033-469-01

2 cm

9720-006

1

2

3



28 999803307 - 05/2016

Montage- en gebruikshandleiding Gebruikersinformatie Paneel-vloerbekistingen Dokadek 30

Bediening met DekLift 4,50 m
De DekLift dient uitsluitend voor een gemakkelijkere 
hantering van afzonderlijke Dokadek-panelen bij het 
be- en ontkisten, met name bij grotere 
verdiepingshoogtes.
De geïntegreerde stempelvergrendeling maakt het 
mogelijk de panelen met voorgemonteerde 
vloerstempels naar boven te draaien.

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Verrijden slechts tot een helling van 3% 

toegestaan.
 ▪ Er dient een stevige, vlakke ondergrond met 

voldoende draagvermogen beschikbaar te 
zijn (bijv. beton).

 ▪ Max. rijsnelheid 4 km/h (stapvoets)!
 ▪ Max. windsnelheid 30 km/h
 ▪ De montage van Dokadek-panelen 1,22 x 

2,44 m is toegestaan tot 3% helling van het 
standvlak.

 ▪ Bij de montage van Dokadek-panelen 0,81 x 
2,44 m is geen helling van het standvlak 
toegestaan.

Neem de handleiding ‘DekLift 4,50 m’ in acht!

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Behalve deze handleiding moet ook het 

hoofdstuk ‘Hulpstempels, betontechnologie 
en ontkisten’ in acht worden genomen.

Verrijdbare stelling DF
 ▪ opklapbare rolsteiger van licht metaal
 ▪ variabele werkhoogte tot 3,80 m  

(max. platformhoogte: 1,75 m)
 ▪ steigerbreedte: 0,80 m
 ▪ Aan randen met valgevaar (afstand < 2 m) is 

de verrijdbare stelling DF (bestaande uit 
voet- en borstwering) nodig.

 ▪ Gebruikersinformatie in acht nemen!
 ▪ Opmerking 

De verrijdbare stelling DF mag niet worden 
gebruikt voor het monteren en demonteren 
van de panelen.

Trapje 0,97 m
 ▪ Verrijd- en opklapbaar trapje van licht metaal
 ▪ Werkhoogte tot 3,00 m 

(max. standhoogte 0,97 m)
 ▪ Trapbreedte: 1,20 m
 ▪  Voor het ophangen van de panelen zijn 2 

trapjes nodig
 ▪ Minimumafstand a tot de rand: 2,00 m
 ▪ Landspecifieke voorschriften in acht nemen!

98033-468-01

a
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Bekisten

Voorbereidende werkzaamheden

➤ Zie hoofdstuk ‘Bediening met montagestang’.

1e rij panelen monteren

Opmerking:
In lengterichting aan de wand kunnen met de DekLift 
alleen panelen 1,22 x 2,44 m worden ingezet.
Bij het gebruik van panelen 0,81 x 2,44 m (bijv. bij 
vloerdikte 45 cm) moet in de lengterichting aan de 
wand een ca. 40 cm breed pasgedeelte worden 
ingepland.

Zonder stempelvergrendeling

➤ Het paneel in het midden op de DekLift neerzetten 
en naar de plaats van inzet rijden.

A Dokadek-paneel 1,22 x 2,44 m
B Dokadek-paneel 0,81 x 2,44 m
C Pasgedeelte

98
03

3-
10

7

A B BC

☞ Belangrijke opmerking:
Vanaf 3,80 m verdiepingshoogte is aanvullend 
de montagestangverlenging 2,00 m benodigd.

Controleren of het paneel in de houderpennen 
(A) en houderbeugels (B) van de DekLift is 
opgehangen (windbescherming).

98033-427-01
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98033-415-01

A

B
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➤ Het paneel met de slinger van de DekLift opkrikken 
en in horizontale positie brengen.

➤ Het paneel met de eerste vloerstempel (incl. 
hoekkop) ondersteunen en met wandhouders 
vastzetten.

➤ Het paneel met de tweede vloerstempel (incl. vaste 
kop) ondersteunen en met een afneembare driepoot 
vastzetten.

➤ Het paneel met een montagestang ondersteunen.

Controleren of het paneel correct in de tap van 
de kop is ingehangen.

98033-428-01

98033-430-01

98033-430-02

Controleren of het paneel correct in de tap van 
de kop is ingehangen.

98033-431-01

98033-431-02

98033-433-01
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➤ Het paneel met de derde vloerstempel (incl. 
wandkop) ondersteunen.

➤ De DekLift iets wegdraaien en naar voren rijden, tot 
de houderpennen vrij zijn.

➤ De DekLift met de slinger laten zakken en wegrijden. 
Ondertussen dient de 2e persoon de vloerstempel 
(incl. wandkop) te bevestigen.

Controleren of het paneel correct in de tap van 
de kop is ingehangen.

98033-432-01

98033-245-01

98033-473-01

98033-434-01

De volgende vloerstempels in de 2e rij 
vloerstempels kunnen al worden opgesteld.
Om de DekLift ongehinderd te kunnen 
verrijden, moeten de betreffende driepoten 
180° worden gedraaid.

Voor 

Na 

Bij de combinatie van panelen 1,22 x 2,44 m 
met afneembare driepoten 1,20 m volstaat het 
de driepoten 1,20 m zoals afgebeeld op te 
stellen.

98033-476-01

98033-474-01

180°

98033-475-01
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➤ De vloerstempels (incl. wandkop) met een 
afneembare driepoot vastzetten.

➤ Het tweede paneel centraal op de DekLift plaatsen.

➤ De afneembare driepoot van de stempel (incl. vaste 
kop) 180° verplaatsen, om de DekLift ongehinderd te 
kunnen verrijden.

➤ De volgende stempels (incl. vaste kop) opstellen en 
met een afneembare driepoot borgen.

Controleren of het paneel in de houderpennen 
(A) en houderbeugels (B) van de DekLift is 
opgehangen (windbescherming).

98033-435-01

98033-436-01
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98033-415-01
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98033-474-01

180°

98033-437-01
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➤ Het paneel met de slinger van de DekLift opkrikken 
en in de koppen hangen.

➤ Het paneel naar boven draaien en de beide panelen 
met vloerstempels (incl. wandkop) ondersteunen.

➤ Het paneel met de montagestang van het vorige 
paneel ondersteunen.

➤ Volgende panelen op dezelfde manier monteren tot 
aan het geplande restgedeelte. Tijdens de opbouw 
op de stabiliteit letten (zie hoofdstuk ‘Hoofdregels’)!

Controleren of het paneel correct in de beide 
koppen is ingehangen.

98033-438-01

98033-438-02

Controleren of het paneel correct in de tap van 
de kop is ingehangen.

98033-439-01

98033-439-02

98033-440-01
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Met stempelvergrendeling

Met de stempelvergrendeling kan een vloerstempel 
met wandkop aan het paneel worden vastgemaakt. 
Hierdoor wordt het paneel samen met de vloerstempel 
en wandkop naar boven gedraaid.
De stempelvergrendeling kan in de volgende situaties 
niet worden gebruikt:
 ▪ vloerstempels met hoekkop
 ▪ panelen 0,81 x 2,44 m

➤ De stempelvergrendeling uit de parkeerstand halen.

➤ Het paneel met de slinger van de DekLift opkrikken 
en in de koppen hangen.

➤ Vooringestelde vloerstempels (incl. wandkop) in het 
paneel hangen en met de stempelvergrendeling 
borgen.

Detail 

➤ Het paneel en de vloerstempel met de DekLift naar 
boven draaien. Eén persoon blijft bij de vloerstempel 
en leidt deze.

VOORZICHTIG
Beschadiging van het paneel!
➤ Panelen niet vooraf al draaien.
➤ De lengte van de vloerstempels altijd grof op 

de verdiepingshoogte instellen.

Controleren of het paneel correct in de tappen 
van beide koppen is ingehangen.

➤ Bij verdiepingshoogten > 3,50 m adviseren 
wij om de vloerstempels al voor het 
opkrikken van het paneel te monteren.

98033-415-02

98033-244-01

98033-443-01

98033-445-02

98033-444-01
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➤ Beide panelen met een vloerstempel (incl. wandkop) 
ondersteunen.

➤ Na het naar boven draaien de stempelvergrendeling 
met de montagestang verwijderen en in de 
parkeerstand wegleggen.

➤ Het paneel met een montagestang ondersteunen.
➤ Met de DekLift het volgende paneel monteren.

Volgende rijen panelen monteren

Zonder stempelvergrendeling

➤ Het paneel centraal op de DekLift plaatsen.

➤ Met de DekLift naar de plaats van inzet rijden.

Controleren of de panelen correct in de tap 
van de kop zijn ingehangen.

➤ Voor een gemakkelijker ondersteunen van 
het paneel, na het naar boven draaien van 
het paneel met de vloerstempel een lichte 
draaibeweging uitvoeren.

98033-477-01

98033-445-01

Controleren of het paneel in de houderpennen 
(A) en houderbeugels (B) van de DekLift is 
opgehangen (windbescherming).

98033-410-01
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A

B

1 2

98033-260-01
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➤ Het paneel met de slinger van de DekLift opkrikken 
en in de koppen hangen.

➤ Het paneel met de DekLift naar boven draaien en 
met vloerstempels (incl. wandkop) ondersteunen.

➤ Het paneel met een montagestang ondersteunen.
➤ Met de DekLift het volgende paneel monteren.

➤ Beide panelen met een vloerstempel (incl. vaste 
kop) ondersteunen.

➤ De montagestang verwijderen en hiermee het 
volgende paneel ondersteunen.

➤ De volgende rijen panelen op dezelfde manier 
monteren tot aan het geplande restgedeelte. Tijdens 
de opbouw op de stabiliteit letten (zie hoofdstuk 
‘Hoofdregels’)!

Controleren of het paneel correct in de tappen 
van beide koppen is ingehangen.

Vaste kop 

Wandkop 

Controleren of het paneel correct in de tap van 
de kop is ingehangen.

98
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98033-412-01

98033-245-01

Controleren of de panelen correct in de tap 
van de kop zijn ingehangen.

98033-413-01

98033-246-01

98033-414-01
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Met stempelvergrendeling

Met de stempelvergrendeling kan een vloerstempel 
met vaste kop aan het paneel worden vastgemaakt. 
Hierdoor wordt het paneel samen met de vloerstempel 
en vaste kop naar boven gedraaid.
De stempelvergrendeling kan in de volgende situaties 
niet worden gebruikt:
 ▪ vloerstempels met wandkop aan de lange 

paneelzijde langs een wand
 ▪ panelen 0,81 x 2,44 m die met vloerstempels en een 

afneembare driepoot ondersteund zijn

➤ De stempelvergrendeling uit de parkeerstand halen.

➤ Het paneel met de slinger van de DekLift opkrikken 
en in de koppen hangen.

➤ Vooringestelde vloerstempels (incl. vaste kop) in het 
paneel hangen en met de stempelvergrendeling 
borgen.

Detail 

➤ Het paneel en de vloerstempel met de DekLift naar 
boven draaien. Eén persoon blijft bij de vloerstempel 
en leidt deze.

VOORZICHTIG
Beschadiging van het paneel!
➤ Panelen niet vooraf al draaien.
➤ De lengte van de vloerstempels altijd grof op 

de verdiepingshoogte instellen.

Controleren of het paneel correct in de tappen 
van beide koppen is ingehangen.

➤ Bij verdiepingshoogten > 3,50 m adviseren 
wij om de vloerstempels al voor het 
opkrikken van het paneel te monteren.

98033-415-02

98033-481-01

98033-416-01

98033-483-01

98033-446-01
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➤ Beide panelen met een vloerstempel (incl. vaste 
kop) ondersteunen.

➤ Na het naar boven draaien de stempelvergrendeling 
met de montagestang verwijderen en in de 
parkeerstand wegleggen.

➤ Het paneel met een montagestang ondersteunen.
➤ Met de DekLift het volgende paneel monteren.

Bekisting waterpas stellen

➤ De panelen via het dwarse kaderprofiel in het 
hoekgedeelte op vloerhoogte waterpas stellen  
(= verdiepingshoogte min 6,5 cm).

a ... 6,5 cm

Extra maatregelen voor vloerdiktes tot 50 cm

➤ Zie hoofdstuk ‘Extra maatregelen voor vloerdiktes tot 
50 cm’.

Valbeveiliging monteren

➤ Zie hoofdstuk ‘Valbeveiligingen’.

Pasdelen monteren

➤ Zie hoofdstuk ‘Bekisten van restgedeeltes’.

Beton storten

Toelaatbare vloerdikte (cm)1)

1) Bij gebruik van de Doka-vloerstempel Eurex 30 top
2) Zie hoofdstuk ‘Extra maatregelen voor vloerdiktes tot 50 cm’.
Ter bescherming van het bekistingsplaatoppervlak 
adviseren wij het gebruik van trillers met een rubberen 
beschermkap.

Controleren of de panelen correct in de tap 
van de kop zijn ingehangen.

➤ Voor een gemakkelijker ondersteunen van 
het paneel, na het naar boven draaien van 
het paneel met de vloerstempel een lichte 
draaibeweging uitvoeren.

98033-482-01

98033-418-01

Paneelformaa
t

zonder 
extra 

maatregelen

met 
extra 

maatregelen2)

Afwijking van de 
effenheid 
volgens 

DIN 18202, 
tabel 3

1,22 x 2,44 m 30 — Rij 6
1,22 x 2,44 m > 30 - 32 — Rij 5
1,22 x 2,44 m — > 30 - 50 Rij 6
0,81 x 2,44 m 45 — Rij 6
0,81 x 2,44 m > 45 - 50 — Rij 5
0,81 x 2,44 m — > 45 - 50 Rij 6

Voor het afdichten van spleten tussen de 
bekisting en de wand kan PU-schuim worden 
gebruikt (bijv. Hilti CF-FW 500 of Würth UNI 
PUR).

98
03

3-
30

4-
01

a
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Ontkisten

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Ontkistingstijden respecteren.
 ▪ Altijd in omgekeerde volgorde ontkisten.
 ▪ Behalve deze handleiding moet ook het 

hoofdstuk ‘Hulpstempels, betontechnologie 
en ontkisten’ in acht worden genomen.

Verrijdbare stelling DF
 ▪ opklapbare rolsteiger van licht metaal
 ▪ variabele werkhoogte tot 3,80 m  

(max. platformhoogte: 1,75 m)
 ▪ steigerbreedte: 0,80 m
 ▪ Aan randen met valgevaar (afstand < 2 m) is 

de verrijdbare stelling DF (bestaande uit 
voet- en borstwering) nodig.

 ▪ Gebruikersinformatie in acht nemen!
 ▪ Opmerking 

De verrijdbare stelling DF mag niet worden 
gebruikt voor het monteren en demonteren 
van de panelen.

Trapje 0,97 m
 ▪ Verrijd- en opklapbaar trapje van licht metaal
 ▪ Werkhoogte tot 3,00 m 

(max. standhoogte 0,97 m)
 ▪ Trapbreedte: 1,20 m
 ▪  Voor het ophangen van de panelen zijn 2 

trapjes nodig
 ▪ Minimumafstand a tot de rand: 2,00 m
 ▪ Landspecifieke voorschriften in acht nemen!

98033-468-01

a

Met de Dokadek-ontkistingsvork (A) kunnen 
indien nodig panelen eenvoudig en veilig van 
het beton worden losgemaakt.

Toepassing bij Dokadek-panelen 1,22 x 
2,44 m 

Toepassing bij Dokadek-panelen 0,81 x 
2,44 m 

98033-487-01

98033-353-01

A

98033-398-01

A
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Voorbereidende werkzaamheden

➤ Ten minste 1 montagestang op lengte instellen  
(= ca. verdiepingshoogte).
Vanaf 3,80 m verdiepingshoogte is aanvullend de 
montagestangverlenging 2,00 m benodigd.

➤ Alle pasdelen demonteren (vloerstempels 
ontspannen en platen en dragers verwijderen).
Hierbij losse dragers en platen tegen onbedoeld 
vallen beveiligen.

Vloerstempels en panelen demonteren

➤ Persoon 1: De DekLift onder het te ontkisten paneel 
rijden en tot aan het paneel opkrikken.

➤ Persoon 1: De DekLift naar boven draaien en 
centraal tegen het paneel positioneren, zodat de 
windbescherming wordt geactiveerd.

➤ Persoon 2: een montagestang onder het 2e paneel 
plaatsen.

➤ Persoon 2: 1e en 2e vloerstempel verwijderen en op 
stapelpallet neerleggen.

➤ Persoon 1: Het 1e paneel met de DekLift naar 
beneden draaien en aansluitend iets opkrikken, tot 
het uit de koppen gelicht is.

➤ Persoon 1: De DekLift naar voren rijden en het 
paneel met de slinger laten zakken.

➤ Persoon 1 en 2: het paneel van de DekLift nemen en 
op de stapelpallet voor panelen leggen.

➤ Persoon 1: De DekLift onder het volgende te 
ontkisten paneel rijden en tot aan het paneel 
opkrikken.

➤ Persoon 1: De DekLift naar boven draaien en 
centraal tegen het paneel positioneren, zodat de 
windbescherming wordt geactiveerd.

➤ De montagestang van het 2e paneel verwijderen en 
onder het 3e paneel plaatsen.

➤ 3e vloerstempel verwijderen en op de stapelpallet 
neerleggen.

➤ Demontage van het 2e paneel zoals bij het 1e 
paneel.

➤ De volgende panelen op dezelfde manier 
demonteren.

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Vóór het ontkisten controleren of in de 

laatste te ontkisten rij panelen de 
vloerstempels met afneembare driepoten en 
wandhouders beveiligd zijn.

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Bij het ontkisten mag de 

stempelvergrendeling niet worden gebruikt.
➤ De vloerstempels van de eerste rij te 

ontkisten panelen ca. 2 cm neerlaten (ca. 1 
omwenteling van de instelmoer).

Controleren of het paneel in de houderpennen 
(A) en houderbeugels (B) van de DekLift is 
opgehangen (windbescherming).

98033-469-01

2 cm
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A

B

1 2

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Maak de instelmoer met de hamer los.
➤ Neem de binnenbuis met de hand vast.
➤ Open de afsteekbeugel, zodat de binnenbuis 

vrijkomt. Geleid deze met de hand bij het 
inschuiven.

Controleren of het paneel in de houderpennen 
(A) en houderbeugels (B) van de DekLift is 
opgehangen (windbescherming).

9720-006

1

2

3
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98033-447-01

A

B

1 2
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Bekisting reinigen

➤ Zie hoofdstuk ‘Reiniging en onderhoud’.

Hulpstempels plaatsen

➤ Vóór het betonneren van de bovenliggende vloer 
eerst hulpstempels plaatsen.

➤ Zie hoofdstuk ‘Hulpstempels, betontechnologie en 
ontkisten’.
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Bekisten van restgedeeltes

Mogelijke toepassingsgebieden van pasdelen:
 ▪ bij wandaansluitingen
 ▪ tussen 2 Dokadek-bekistingssecties
 ▪ aan kolommen

Dokadek-systeemonderdelen voor 
restgedeeltes

Dokadek-paneel 0,81 x 2,44 m

Worden Dokadek-panelen 1,22 x 2,44 m met Dokadek-
panelen 0,81 x 2,44 m gecombineerd, dan kan de max. 
pasbreedte normaal gesproken tot 41 cm worden 
beperkt.
De Dokadek-panelen 0,81 x 2,44 m worden op 
dezelfde wijze als de Dokadek-panelen 1,22 x 2,44 m 
gemonteerd.

Dokadek-pasdragers

Markering (D) van de passende plaatdikte aan de 
pasdrager

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Pasdelen bij voorkeur van beneden 

monteren (bijv. met verrijdbare stelling DF).
 ▪ Bij montage van de pasdelen van boven 

moeten persoonlijke beschermingsmiddelen 
tegen vallen worden gebruikt (bijv. Doka-
harnas).

 ▪ Geschikte aanslagpunten moeten door een 
door de aannemer geautoriseerde persoon 
worden vastgelegd.

WAARSCHUWING
Valgevaar! Losse platen en pasdragers niet 
betreden!
➤ Pas betreden, als het gehele restgedeelte 

gesloten is en de pasdelen met spijkers 
bevestigd zijn!

Aanbevolen spijkerlengte:
- plaatdikte 18 mm: ca. 60 mm
- plaatdikte 21 mm: ca. 65 mm
- plaatdikte 27 mm: ca. 70 mm

A Dokadek-paneel 0,81 x 2,44 m
B Restgedeelte (max. 41 cm)

 ▪ Toelaatbaar moment: 5 kNm
 ▪ Toelaatbare dwarskracht: 11 kN
 ▪ Buigstijfheid EI: 320 kNm2

 ▪ Toelaatbare opleglast bij centrale ondersteuning 
met vloerstempel: 22 kN

Plaatdikte
18 mm 21 mm 27 mm

98
03
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A B

98033-303-01
D

98033-303-02
D

98033-303-03

D
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Instellen van de Dokadek-pasdragers

Dokadek-inhangbeugel H20

Opmerking:
De inhangbeugel H20 moet niet met een aanvullende 
vloerstempel worden ondersteund.

Bekistingsplaat

Met de Doka-bekistingsplaten 3-SO 21 mm resp. 
27 mm 244/122 cm kunnen snel en voordelig 
restgedeeltes worden bedekt.

Toepassingsgebied Toepassingsvoorbeelden

Pasgedeelte aan een wand of bij 
bouwstempels met Doka-dragers 
H20: klauw boven, borging boven of 
onder
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 ▪ Pasdragers als 
hoofdbalken: 
klauw onder, borging 
onder

 ▪ Pasdragers als 
dwarsdragers: 
klauw onder, borging 
boven

A Klauw (zilver)
B Borging (rood)
C Positie voor optionele, aanvullende uitlichtbeveiliging met 

borgveer (bijgeleverd)
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98033-249-01
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Toelaatbare dwarskracht: 11 kN
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Restgedeeltes bij wandaansluitingen

Variant 1: restgedeelte a = 17 - 35 cm

 ▪ Max. afstand van de passtempels (Eurex 30): 
244 cm

 ▪ Max. vloerdikte: 50 cm
Montage:
➤ Pasdragers in vaste koppen hangen (klauw boven).

➤ Pasdelen monteren.

Variant 2: restgedeelte a = 32 - 61 cm

Max. restgedeelte a tot 32 cm vloerdikte

Max. restgedeelte a tot 50 cm vloerdikte

1) Rekenwaarden gelden voor zwakke draagrichting. Langsrichting 
van de plaat parallel aan de vloerrand gericht.
2) Gemiddelde buigelasticiteitsmodulus bij plaatvochtigheid 10 ± 2%: 
≥ 5600 N/mm2 
Karakteristieke buigvastheid bij plaatvochtigheid 10 ± 2%: 
 ≥ 19 N/mm2

Montage:
➤ Pasdragers in vaste koppen hangen (klauw boven).

➤ Pasdelen monteren.
A Dokadek-pasdrager
B Doka-vloerstempel Eurex 30 top + afneembare driepoot
C Draaikop H20 DF
D Doka-drager H20 bij maat a vanaf 17 cm 

(pasdelen van minder dan 17 cm kunnen op de bouwplaats zelf 
worden gemaakt met een plank of kanthout.)

E Bekistingsplaat

98033-253-01

98033-249-01

a

A

D

B

E

C

Plaatdikte
Plaattype

Doka-bekistingsplaat 
3-SO 1) Multiplex plaat 2)

18 mm — 55 cm
21 mm 41 cm 61 cm
27 mm 61 cm —

 ▪ Max. afstand van de passtempels (Eurex 30): 244 cm

Plaatdikte
Plaattype

Doka-bekistingsplaat 
3-SO 1) Multiplex plaat 2)

18 mm — 52 cm
21 mm 35 cm 58 cm
27 mm 52 cm —

 ▪ Max. afstand van de passtempels (Eurex 30): 244 cm

A Dokadek-pasdrager
B Doka-vloerstempel Eurex 30 top + afneembare driepoot
C Ontkistings-valkop H20
D Doka-drager H20 (uitgeschoven)
E Bekistingsplaat

98033-253-01

A

E

C

B

D

a

98033-234-01
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Variant 3: restgedeelte a = 55 - 280 cm

Restgedeelte a tot 32 cm vloerdikte

Restgedeelte a tot 50 cm vloerdikte

Montage:
➤ Pasdragers in vaste koppen hangen (klauw boven).

➤ Inhangbeugels in de directe omgeving van de 
vloerstempels in de pasdragers hangen.

➤ Pasdelen monteren.

Toepassingsvoorbeeld: restgedeelte a ≤ 100 cm 

c ... 40 cm (tot vloerdikte 32 cm), 25 cm (vloerdikte groter dan 32 cm 
tot 50 cm)

Toepassingsvoorbeeld: restgedeelte a > 100 cm 
(met tussenstempel) 

c ... 40 cm (tot vloerdikte 32 cm), 25 cm (vloerdikte groter dan 32 cm 
tot 50 cm)

Hoofdbalk Restgedeelte a Aanbevolen 
dwarsdrager

1,10 m 55 - 100 cm
2,90 m1,80 m 90 - 170 cm

2,90 m 145 - 280 cm
Eurex 30
 ▪ Max. afstand tussen de stempels b: 75 cm
 ▪ Max. afstand tussen de hoofdbalken: 244 cm
 ▪ Max. afstand tussen de dwarsdragers: 50 cm  

(Max. spanwijdte van de bekistingsplaten in acht nemen!)
 ▪ Bij restgedeeltes a ≥ 100 cm: tussenstempel (met draaikop H20) 

noodzakelijk

Hoofdbalk Restgedeelte a Aanbevolen 
dwarsdrager

1,10 m 55 - 100 cm
2,90 m1,80 m 90 - 170 cm

2,90 m 145 - 280 cm
Eurex 30
 ▪ Max. afstand tussen de stempels b: 50 cm
 ▪ Max. afstand tussen de hoofdbalken: 244 cm
 ▪ Max. afstand tussen de dwarsdragers: 42 cm  

(Max. spanwijdte van de bekistingsplaten in acht nemen!)
 ▪ Bij restgedeeltes a ≥ 75 cm: tussenstempel (met draaikop H20) 

noodzakelijk

98033-253-01

Benodigde inhangbeugels:
 ▪ in lengterichting bij elke vloerstempel
 ▪ in dwarsrichting bij elke 2e vloerstempel

A Dokadek-pasdrager
B Dokadek-inhangbeugel H20
C Doka-vloerstempel Eurex 30 top + afneembare driepoot
D Ontkistings-valkop H20
E Doka-drager H20 als hoofdbalk
F Doka-drager H20 als dwarsdrager
G Bekistingsplaat
H Tussenstempel met draaikop H20

Ervoor zorgen dat onder elke geplande 
plaatvoeg een drager (of dubbele drager) ligt.

98033-271-01

B

98033-236-01

A
G

D

C

F

B

E

bc

a

98033-356-01

a

b b

A

E

B

C

D

FG

H

c

97
20

-2
43

-0
1
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Restgedeeltes tussen 2 Dokadek-
bekistingssecties

Variant 1: restgedeelte a = 17 - 61 cm

Max. restgedeelte a tot 32 cm vloerdikte

Max. restgedeelte a tot 50 cm vloerdikte

1) Rekenwaarden gelden voor zwakke draagrichting. Langsrichting 
van de plaat parallel aan de vloerrand gericht.
2) Gemiddelde buigelasticiteitsmodulus bij plaatvochtigheid 10 ± 2%: 
≥ 5600 N/mm2 
Karakteristieke buigvastheid bij plaatvochtigheid 10 ± 2%: 
 ≥ 19 N/mm2

Montage:
➤ Pasdragers in vaste koppen hangen (klauw boven).

➤ Pasdelen monteren.

Variant 2: restgedeelte a = 55 - 280 cm

Restgedeelte a tot 32 cm vloerdikte

Restgedeelte a tot 50 cm vloerdikte

Montage:
➤ Pasdragers in vaste koppen hangen (klauw boven).

Plaatdikte
Plaattype

Doka-bekistingsplaat 
3-SO 1) Multiplex plaat 2)

18 mm — 55 cm
21 mm 41 cm 61 cm
27 mm 61 cm —

Plaatdikte
Plaattype

Doka-bekistingsplaat 
3-SO 1) Multiplex plaat 2)

18 mm — 52 cm
21 mm 35 cm 58 cm
27 mm 52 cm —

A Dokadek-pasdrager
B Bekistingsplaat

98033-253-01

A

B

a

98033-283-01

Hoofdbalk Restgedeelte a Aanbevolen 
dwarsdrager

1,10 m 55 - 100 cm
2,90 m1,80 m 90 - 170 cm

2,90 m 145 - 280 cm
Eurex 30
 ▪ Max. afstand tussen de stempels b: 72 cm
 ▪ Max. afstand tussen de hoofdbalken: 244 cm
 ▪ Max. afstand tussen de dwarsdragers: 45 cm  

(Max. spanwijdte van de bekistingsplaten in acht nemen!)
 ▪ Bij restgedeeltes a ≥ 81 cm: tussenstempel (met draaikop H20) 

noodzakelijk

Hoofdbalk Restgedeelte a Aanbevolen 
dwarsdrager

1,10 m 55 - 100 cm
2,90 m1,80 m 90 - 170 cm

2,90 m 145 - 280 cm
Eurex 30
 ▪ Max. afstand tussen de stempels b: 47 cm
 ▪ Max. afstand tussen de hoofdbalken: 244 cm
 ▪ Max. afstand tussen de dwarsdragers: 36 cm  

(Max. spanwijdte van de bekistingsplaten in acht nemen!)
 ▪ Bij restgedeeltes a ≥ 72 cm: tussenstempel (met draaikop H20) 

noodzakelijk

98033-253-01
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➤ Inhangbeugels in de directe omgeving van de 
vloerstempels in de pasdragers hangen.

➤ Pasdelen monteren.

Toepassingsvoorbeeld: restgedeelte a ≤ 81 cm 

Toepassingsvoorbeeld: restgedeelte a > 81 cm 
(met tussenstempel) 

Benodigde inhangbeugels:
 ▪ in lengterichting bij elke vloerstempel
 ▪ in dwarsrichting bij elke 2e vloerstempel

A Dokadek-pasdrager
B Dokadek-inhangbeugel H20
C Doka-drager H20 als hoofdbalk
D Doka-drager H20 als dwarsdrager
E Bekistingsplaat
F Tussenstempel met draaikop H20

Ervoor zorgen dat onder elke geplande 
plaatvoeg een drager (of dubbele drager) ligt.

98033-271-01

B

A

C

E

a

98033-282-01

B

D

A

C

E

B

D

F
98033-352-01

a

b b

97
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43

-0
1



48 999803307 - 05/2016

Montage- en gebruikshandleiding Gebruikersinformatie Paneel-vloerbekistingen Dokadek 30

Toepassingsvoorbeelden

Restgedeelte als L-vorm 

Restgedeelte als T-vorm 

Aanpassing aan complexe bouwvormen 

Symbolische voorstelling

A Dokadek-pasdrager 2,44 m
B Dokadek-pasdrager 1,22 m of 0,81 m
C Dokadek-inhangbeugel H20
D Doka-drager H20 als hoofdbalk
E Doka-drager H20 als dwarsdrager
F Doka-vloerstempel Eurex 30 top + afneembare driepoot
G Ontkistings-valkop H20

98033-278-01

A

BC D E

F

GF

D

G

98
03

3-
27

9-
01

A

BC D E

F

D

C

E

G

98033-284-01
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Restgedeeltes aan kolommen

Met Dokadek-pasdragers en Doka-dragers 
H20

➤ 2 pasdragers 1,22 m of 0,81 m in dwarsrichting in 
vaste koppen hangen (klauw boven).

➤ 4 inhangbeugels in de directe omgeving van de 
vloerstempels in de pasdragers hangen.

➤ 2 Doka-dragers H20 als hoofdbalken in de 
inhangbeugels schuiven.

➤ Bijv. bij paneelbreedte 1,22 m: Doka-drager H20 in 
dwarsrichting op de onderliggende hoofdbalken 
leggen (bijv. Dokadek-draagelement H20 eco P 1,10 
m bij paneelbreedte 1,22 m).

Toepassingsvoorbeelden 
Kolom binnen het paneelveld

Vloerdikte ≤ 32 cm 

Vloerdikte > 32 cm 

1) Max. spanwijdte van de bekistingsplaten in acht nemen!

Ervoor zorgen dat onder elke geplande 
plaatvoeg een drager (of dubbele drager) ligt.

98
03

3-
27

5-
02

B

A

97
20

-2
43

-0
1

Vloerdikte Max. afstand tussen 
de dwarsdragers

Aantal extra 
ondersteuningen per 

hoofdbalk
≤ 32 cm 50 cm 1) —
> 32 cm 42 cm 1) 1 (centraal)

A Dokadek-pasdrager 1,22 m of 0,81 m
B Dokadek-inhangbeugel H20
C Doka-drager H20 2,90 m als hoofdbalk
D Doka-drager H20 als dwarsbalk (bijv. Dokadek-draagelement 

H20 eco P 1,10 m bij paneelbreedte 1,22 m)
E Extra ondersteuning (centraal): 

- Doka-vloerstempel Eurex 30 top 
- draaikop H20 DF

98
03

3-
27

5-
01

A

B

C
D

98033-367-01

A

C

D

E

B

E
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Vloerdikte ≤ 32 cm 

Vloerdikte > 32 cm 

1) Max. spanwijdte van de bekistingsplaten in acht nemen!

Toepassingsvoorbeelden 
Kolom exact aan paneelvoeg

Vloerdikte ≤ 32 cm 

Vloerdikte > 32 cm 

1) Max. spanwijdte van de bekistingsplaten in acht nemen!

De pasdragers en Doka-dragers H20 kunnen 
indien nodig ook omgekeerd worden geplaatst, 
d.w.z. pasdragers 2,44 m worden in 
lengterichting ingehangen en hierop worden 
dan de inhangbeugels gemonteerd.

Vloerdikte Max. afstand tussen 
de dwarsdragers

Aantal extra 
ondersteuningen per 

pasdrager
≤ 32 cm 50 cm 1) —
> 32 cm 42 cm 1) 1 (centraal)

A Dokadek-pasdrager 2,44 m
B Dokadek-inhangbeugel H20
E Extra ondersteuning (centraal): 

- Doka-vloerstempel Eurex 30 top 
- Dokadek-randkop + verbindingspen met borging 16 mm

F Doka-drager H20 als hoofdbalk (bijv. Dokadek-drager H20 1,80 
m bij paneelbreedte 1,22 m)

G Doka-drager H20 2,45 m als dwarsdrager

98
03

3-
27

6-
01

A

B

G

F

98033-368-01

A

B

F

G

E

E

Vloerdikte Max. afstand tussen 
de dwarsdragers

Aantal extra 
ondersteuningen per 

hoofdbalk
≤ 32 cm 50 cm 1) 1 (centraal)

> 32 cm 42 cm 1) 2 (op gelijkmatige 
afstand)

A Dokadek-pasdrager 2,44 m
B Dokadek-inhangbeugel H20
E Extra ondersteuning: 

- Doka-vloerstempel Eurex 30 top 
- draaikop H20 DF

G Doka-drager H20 als hoofdbalk (bijv. Dokadek-drager H20 
2,90m bij paneelbreedte 1,22 m)

H Doka-drager H20 2,45 m als dwarsdrager

98
03

3-
27

7-
01

A

B

H

G

E

E

98033-369-01

A

B
G

H

E
E

E E
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Met Dokadek-pasdragers

➤ 2 pasdragers 2,44 m in lengterichting in vaste 
koppen inhangen (klauw en borging onder).

➤ Pasdragers 1,22 m of 0,81 m in dwarsrichting op de 
onderliggende pasdragers 2,44 m leggen (klauw 
onder, borging boven).

Toepassingsvoorbeelden 
Kolom binnen het paneelveld

Vloerdikte ≤ 32 cm 

Vloerdikte > 32 cm 

1) Max. spanwijdte van de bekistingsplaten in acht nemen!

Positie (A) van de borging van de 
dwarsliggende pasdragers 1,22 m of 0,81 m:
 ▪ aan alle 4 de hoeken in de uitsparingen (B) 

van de pasdragers 2,44 m
 ▪ ertussen in de profieluithollingen (C) van de 

pasdragers 2,44 m

Men dient ervoor te zorgen dat onder elke 
geplande plaatvoeg 2 pasdragers liggen.

A

C B

98033-252-01

98
03

3-
45

4-
01

Vloerdikte Max. afstand tussen 
de dwarsdragers

Aantal extra 
ondersteuningen

≤ 32 cm 50 cm 1) —
> 32 cm 42 cm 1) 1

A Dokadek-pasdrager 2,44 m
B Dokadek-pasdrager 1,22 m of 0,81 m
C Extra ondersteuning: 

- Doka-vloerstempel Eurex 30 top 
- Dokadek-kruiskop + verbindingspen met borging 16 mm

D Dokadek-pasdrager 1,22 m (4 st.)

98
03

3-
27
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A
B
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Vloerdikte ≤ 32 cm 

Vloerdikte > 32 cm 

1) Max. spanwijdte van de bekistingsplaten in acht nemen!

Toepassingsvoorbeelden 
Kolom exact aan paneelvoeg

Vloerdikte ≤ 32 cm 

Vloerdikte > 32 cm 

1) Max. spanwijdte van de bekistingsplaten in acht nemen!

De pasdragers kunnen indien nodig ook 
omgekeerd worden geplaatst, d.w.z. de 
pasdragers 2,44 m worden op de 
onderliggende pasdragers 1,22 m of 0,81 m 
gelegd.

Vloerdikte Max. afstand tussen 
de dwarsdragers

Aantal extra 
ondersteuningen van 

de pasdragers
≤ 32 cm 50 cm 1) —
> 32 cm 42 cm 1) 1 (centraal)

A Dokadek-pasdrager 2,44 m
B Dokadek-pasdrager 1,22 m of 0,81 m
C Extra ondersteuning voor Dokadek-pasdragers 2,44 m (pos. A): 

- Doka-vloerstempel Eurex 30 top 
- afneembare driepoot top 
- ontkistings-valkop resp. vierwegkop H20 
- Doka-drager H20 1,25 m bij Dokadek-panelen 1,22 x 2,44 m

☞ Belangrijke opmerking:
De extra ondersteuning mag alleen voor 
Dokadek-pasdragers 2,44 m worden gebruikt 
en niet voor Dokadek-panelen.

98
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A B
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A

C

B

C

Vloerdikte Max. afstand tussen 
de dwarsdragers

Aantal extra 
ondersteuningen van 

de pasdragers
≤ 32 cm 50 cm 1) —
> 32 cm 42 cm 1) 1

A Dokadek-pasdrager 2,44 m
B Dokadek-pasdrager 1,22 m of 0,81 m
C Extra ondersteuning voor Dokadek-pasdragers 2,44 m (pos. A): 

- Doka-vloerstempel Eurex 30 top 
- afneembare driepoot top 
- ontkistings-valkop resp. vierwegkop H20 
- tussenstempels met draaikop H20 DF 
- Doka-drager H20 2,45 m bij Dokadek-panelen 1,22 x 2,44 m

☞ Belangrijke opmerking:
De extra ondersteuning mag alleen voor 
Dokadek-pasdragers 2,44 m worden gebruikt 
en niet voor Dokadek-panelen.

98033-273-01

A B

B

98033-372-01

A B

B

C

C C
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Vloerbekisting aan de rand
Tuien met spanband 5,00 m en Doka-
expresanker 16 x 125 mm

➤ Verankering in de grond met behulp van het Doka-
expresanker.

➤ Spanband bevestigen en opspannen.

Het Doka-expressanker is meerdere keren bruikbaar 
– als draaihulp volstaat een hamer.

Toepassingsvoorbeelden

Afspanning in dwarsrichting 

Afspanning in lengterichting 

α ... afspanhoek ca. 60°

A Bevestigingspunten voor tuien in lengte- en dwarsrichting
B Steigerbuis 48,3 mm 0,50 m in de paneelvoeg voor tuien in 

lengterichting

Toelaatbare spankracht in de bevestigingspunten van 
het kaderprofiel en aan de steigerbuis 48,3 mm 
0,50 m: 5 kN

WAARSCHUWING
➤ Afspanhoek en toelaatbare afspankracht 

moeten in elk geval worden nageleefd, zodat 
het Dokadek-paneel niet wordt beschadigd 
en de ondersteuning van horizontale lasten 
volgens EN 12812 kan worden 
gegarandeerd.

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Spanband 5,00 m uitsluitend aan de 

hierboven getoonde punten bevestigen en in 
de overeenkomstige profielrichting 
opspannen.

➤ Afspanning via dwarse binnenprofielen 
verboden!

A Spanband 5,00 m
B Doka-expresanker 16 x 125 mm

A

A

A

A

98033-348-01

B B

9767-258-02

A

B

Toelaatbare belasting in ‘groen beton’ en in verhard 
beton C20/25 met een karakteristieke 
kubusdruksterkte fck,cube14 N/mm2: 
 Ftoel = 5,0 kN (Rd = 7,5 kN)

Neem de montagehandleiding in acht!

Bij de totstandbrenging van grondverankeringen met 
behulp van pluggen van andere fabrikanten dient een 
statische berekening te worden uitgevoerd.
Neem de geldende montagevoorschriften van de 
fabrikant in acht.

A Spanband 5,00 m
B Doka-expresanker 16 x 125 mm

98033-306-01

A

B

α

α

98033-306-02

A

B
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Valbeveiligingen

Valbeveiliging aan de bekisting

De Dokadek-leuningschoenen worden op welbepaalde 
plaatsen aan het volledig gemonteerde Dokadek-
paneel bevestigd. Deze dienen als houders voor de 
leuningstaander XP 1,20 m.

Mogelijke bevestigingspunten van de 
leuningschoenen 

Toelaatbare invloedsbreedte (cm) van de 
leuningschoenen tot 32 cm vloerdikte (zonder extra 
maatregelen)

Toelaatbare invloedsbreedte (cm) van de 
leuningschoenen tot 50 cm vloerdikte (met extra 
maatregelen)

1) Leuningplanken 15 cm zijn slechts tot 45 cm vloerdikte toegestaan.

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Valbeveiligingen bij voorkeur van beneden 

monteren (bijv. met verrijdbare stelling DF).
 ▪ Bij montage of demontage van de 

zijbescherming van boven moeten 
persoonlijke beschermingsmiddelen tegen 
vallen worden gebruikt (bijv. Doka-harnas).

 ▪ Geschikte aanslagpunten moeten door een 
door de aannemer geautoriseerde persoon 
worden vastgelegd.

Leuningschoen kort Leuningschoen lang

A Dokadek-leuningschoen kort
B Dokadek-leuningschoen lang

Neem de gebruikersinformatie 
"Veiligheidsheksysteem XP" in acht!

VOORZICHTIG
➤ Het gebruik van het veiligheidsheksysteem 

XP in combinatie met de leuningstaander XP 
0,60 m is niet toegestaan.

98033-239-01
B B

B B

A

A

A

A

B

B
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Stuwdruk q (kN/m2) Met betonbelasting
0,2 137 137 137 137

Zonder betonbelasting
0,2 259 259 259 259
0,6 259 137 259 259
1,1 137 — 259 259
1,3 — — 259 244
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Stuwdruk q (kN/m2) Met betonbelasting
0,2 137 1) 137 137

Zonder betonbelasting
0,2 259 1) 259 259
0,6 259 1) 137 259
1,1 137 1) — 259
1,3 — — 244

☞ Belangrijke opmerking:
Leuningtralienet XP bij vloerdiktes > 30 cm in 
de afgebeelde positie hoger plaatsen, om ook 
na het betonneren de noodzakelijke 
leuninghoogte te bereiken.
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Leuningschoen kort bevestigen

➤ De leuningschoen kort van onderen op het 
langsprofiel van het Dokadek-paneel steken en met 
verbindingspen vastzetten (verbindingspen met de 
leuningschoen kort bijgeleverd).

➤ Leuningstaander XP 1,20 m opsteken, tot de borging 
vastklikt (easy-click-functie).

➤ Zijbescherming monteren.

Toepassingsvoorbeeld met leuningtralienet XP 

Leuningschoen lang bevestigen

➤ De leuningschoen lang van onderen in dwarsrichting 
op de langsprofielen van het Dokadek-paneel steken 
en met verbindingspen in het dwarsprofiel vastzetten 
(verbindingspen met de leuningschoen lang 
bijgeleverd).

➤ Leuningstaander XP 1,20 m opsteken, tot de borging 
vastklikt (easy-click-functie).

➤ Zijbescherming monteren.

Toepassingsvoorbeeld met leuningplanken 

Op juiste positie van de leuningschoen kort 
(A) en verbindingspen (verticaal!) (B) letten!

A Dokadek-leuningschoen kort
B Verbindingspen
C Leuningstaander XP 1,20 m
D Leuningtralienet XP 2,70 x 1,20 m
E Plinthouder XP 0,60 m
F Plint

98
03

3-
24

1-
02

A

B

A
B

98
03

3-
28

1-
01

B

98
03

3-
27

0-
01

C

D

A

E

F

Op verticale positie van de verbindingspen (B) 
letten!

A Dokadek-leuningschoen lang
B Verbindingspen
C Leuningstaander XP 1,20 m
E Plinthouder XP 0,60 m
F Plint
G Plinthouder XP 1,20 m
H Leuningplanken

98033-241-01

A

B

98033-307-01

B

98033-366-01

H

A

C

E

F

G
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Valbeveiliging in hoeken

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ In een hoek moeten het veiligheidshek XP 

en de rugweerpaal XP met kabelbinders of 
draad met elkaar worden verbonden (zie 
blauwe markeringen in de 
toepassingsvoorbeelden). De velcro-
bevestiging 30 x 380 mm mag niet worden 
gebruikt.

 ▪ Aan de lange paneelzijde moet vanaf de 
hoek met een veiligheidshek 2,00 m worden 
begonnen. In het verdere verloop kunnen 
veiligheidshekken 2,70 m worden gebruikt.

 ▪ Bij vloerdiktes > 32 cm moet aan de 
rugweerpaal XP in de hoek een extra 
plinthouder XP worden gemonteerd.

Toepassingsvoorbeeld bij vloerdikte ≤ 32 cm Toepassingsvoorbeeld bij vloerdikte > 32 cm

Detail: bevestiging Detail: bevestiging Detail: extra plinthouder XP 
1,20 m

A Bevestiging met kabelbinder of draad
B Veiligheidshek XP 2,00 x 1,20 m
C Veiligheidshek XP 2,70 x 1,20 m
D Rugweerpaal XP 1,20 m
E Plinthouder XP 1,20 m

98033-441-01

AB

C

D

C

98033-442-01

AB

C

D

C

E

98
03

3-
44

1-
02

A

98
03

3-
44

2-
02

A

98033-442-03

E
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Valbeveiliging aan het bouwwerk

Leuningstaander XP 1,20 m

 ▪ Bevestiging met draaipoot, spieklem, 
leuningstaander of trapbevestiging XP

 ▪ Afsluiting met leuningtralienet XP, leuningplanken of 
steigerbuizen

a ... > 1,00 m

Leuningstaander S

 ▪ Bevestiging met geïntegreerde klem
 ▪ Afsluiting met leuningplanken of steigerbuizen

a ... > 1,00 m

Leuningstaander 1,10 m

 ▪ Bevestiging in schroefhuls 20,0 of dophuls 24 mm
 ▪ Afsluiting met leuningplanken of steigerbuizen

a ... > 1,00 m

Doka-vloerbekistingsklem

 ▪ Vloerrandbekisting en afsluiting in één systeemNeem de gebruikersinformatie 
"Veiligheidsheksysteem XP" in acht!

Neem de gebruikersinformatie 
"Leuningstaander S" in acht! 

98
03

1-
20

0-
01

a
a

97
56

-2
06

-0
1

Neem de gebruikersinformatie 
"Leuningstaander 1,10 m" in acht!

Neem de gebruikersinformatie "Doka-
vloerbekistingsklem" in acht!

a

97
71

-2
00

-0
1

98033-286-01
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Randbekistingen

In de lengte

Toepassingsvoorbeeld bij vloerdikte ≤ 32 cm 

Toepassingsvoorbeeld bij vloerdiktes > 32 cm

b ... max. 50 cm 
c ... max. 5 cm

Dwars

Toepassingsvoorbeeld bij vloerdikte ≤ 32 cm 

Toepassingsvoorbeeld bij vloerdiktes > 32 cm

b ... max. 50 cm 
c ... max. 5 cm

Toelaatbare invloedsbreedte van de Dokadek-
leuningschoenen met randbekisting: 137 cm

Dokadek-paneel
1,22 x 2,44 m 0,81 x 2,44 m

Dokadek-
paneel

Max. horizontale 
betonbedekking op het 

Dokadek-paneel
a (cm)

Max. vloerdikte
b (cm)

1,22 x 
2,44 m 52 50

0,81 x 
2,44 m volledig 45

98033-305-02
AB

C

D

E

F

a

b

98033-358-01

G 98
03

3-
35

9-
01

a

b

c

G

A Dokadek-paneel
B Dokadek-leuningschoen lang resp. kort
C Rugweerpaal XP 1,20 m
D Bekistingsplaat
E Doka-drager H20
F Spanband 5,00 m
G Spax-schroeven voor bevestiging van de randbekisting aan het 

Dokadek-paneel

98033-305-01
AB

C

D

E

F

98033-360-01

b

c

G
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Vloerbekisting aan de rand

Hoofdregels
Toelaatbare vloerdikte (cm) zonder extra 
maatregelen

Schematische opbouw

1) Standaardgedeelte tot aan het geplande 
restgedeelte bekisten, waterpas stellen en tegen 
omvallen beveiligen.

2) Uitstekende panelen bekisten, waterpas stellen en 
afspannen.

3) Valbeveiliging monteren.
4) Restgedeeltes in het standaardgedeelte bekisten.

5) Restgedeeltes tussen uitstekende panelen 
bekisten.

6) Randbekisting monteren.

Dokadek-koppen

Vloerbekisting aan de rand

Paneelformaat Toelaatbare vloerdikte Doorbuiging 
vlg. DIN 18202-1

1,22 x 2,44 m 30 Rij 6
1,22 x 2,44 m > 30 - 32 Rij 5
0,81 x 2,44 m 45 Rij 6
0,81 x 2,44 m > 45 - 50 Rij 5

A Standaardgedeelte

B Uitstekende panelen

C Restgedeeltes in het standaardgedeelte

98033-101

A

98033-101

B

B B

98033-101

C

D Restgedeeltes tussen uitstekende panelen

WAARSCHUWING
➤ De Dokadek-koppen moeten met de 

betreffende verbindingspen in de 
vloerstempel vastgezet zijn (uitzondering: 
randkoppen aan paneelvoeg).

➤ De randkop mag slechts op twee derde van 
de paneellengte worden gemonteerd.

Juist!
(Vloerstempels op twee derde 

gemonteerd.)

Fout!
(Vloerstempels op één derde 
resp. centraal gemonteerd.)

98033-101

DD

98033-373-01 98033-374-01
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Positie van de Dokadek-koppen 

Legenda

1) Verbindingspen met borging 16 mm (niet bijgeleverd)
2) Verbindingspen met borging 16 mm is alleen bij een combinatie van 
randkop met pasdrager noodzakelijk.

Inbouwvoorbeelden

Markering (D) van de passende plaatdikte aan de 
randkop

Vaste kop Randkop
18 mm / 21 mm / 27 mm Kruiskop Wandkop

1) 1) 2) 1)

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Bij het inhangen van de panelen moet 

worden gecontroleerd of deze corrrect in de 
koppen gehangen zijn.

 ▪ Randkoppen waarop pasdragers worden 
gemonteerd (in het restgedeelte), met 
verbindingspen met borging 16 mm borgen.

 ▪ De kruiskop wordt aan de langszijde van het 
paneel centraal gemonteerd, als een paneel 
1,22 x 2,44 m wordt aangesloten.

 ▪ De kruiskop wordt aan de langszijde van het 
paneel op twee derde gemonteerd, als een 
paneel 0,81 x 2,44 m wordt aangesloten.

98033-101

KR

R

R

R

R

R

K KK

R R R R R R R R R

R K

Vaste kop

Randkop
Toepassing aan 

paneelvoeg
Toepassing paneel en 

pasdrager

A Bout voor bevestiging van de randkop aan het paneel 
(bijgeleverd)

Plaatdikte
18 mm 21 mm 27 mm

Kruiskop

WandkopToepassing aan de lange 
paneelzijde op twee derde of in het 

midden van het paneel

98033-246-01

98033-373-02

A

98033-373-03

D D D

98
03

3-
37

3-
04

98033-245-01
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Uitvoeren van wandaansluitingen

Bij wandaansluitingen wordt in plaats van de 
betreffende randkop op twee derde van het paneel de 
vierwegkop of ontkistings-valkop gebruikt.

Bekisting tegen omvallen beveiligen

A Vierwegkop of ontkistings-valkop H20
B Verbindingspen met borging 16 mm
C Versterkingsbalk min. 21 mm (met spijkers bevestigen)

98033-394-02

A

C

B

WAARSCHUWING
➤ Voor het bekistingsoppervlak wordt 

betreden, moet de stabiliteit van de bekisting 
worden gegarandeerd, bijv. met 
wandhouders of spanbanden.

➤ Het ondersteunen van de horizontale lasten 
volgens EN 12812 moet door andere 
maatregelen worden verzekerd (bijv. door 
overdracht op het bouwwerk of met 
afspanningen).

Details bij afspanningen met spanbanden, zie 
hoofdstuk ‘Vloerbekisting aan de rand’.

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Elke vloerstempel van de 1e rij 

vloerstempels met afneembare driepoot 
beveiligen.

- Ondersteuningshoogte < 3,00 m: 
afneembare driepoot

- Ondersteuningshoogte ≥ 3,00 m: 
afneembare driepoot 1,20 m

 ▪ Schooreenheid tijdens de opbouw tot stand 
brengen:  
- aan het 1e paneelpaar met afneembare 
driepoten,  
- om de max. 7,50 m (zonder driepoten)  
- aan het laatste paneelpaar (zonder 
afneembare driepoot)  
(zie toepassingsvoorbeelden 1 en 2).

- Alternatief kunnen ook afspanningen 
worden aangebracht (zie 
toepassingsvoorbeeld 3).

 ▪ Bij montage van de vloerstempel (incl. 
kruiskop) in acht nemen: in het standaard 
gedeelte moeten vloerstempels waarop 
slechts 1 paneel ligt, met een afneembare 
driepoot worden geborgd.

 ▪ Standaard gedeelten aan de hoeken 
afspannen.

 ▪ Uitstekende panelen afspannen:
- bij elke paneelvoeg aan de steigerbuis 

0,50 m (zie toepassingsvoorbeeld 4)
- bij de uiterste panelen aanvullend in de 

middelste schotplaat (zie 
toepassingsvoorbeeld 5)
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Variant met schooreenheid 

Variant zonder schooreenheid 

a ... Schooreenheid of afspanning aan het 1e paneelpaar, om de max. 7,50 m en aan het laatste paneelpaar

Legenda
Afneembare driepoot

Afspanning

Schooreenheid

A Starteenheid

98033-101

a
a

A

98033-101

a

a

A
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Toepassingsvoorbeeld 1 
Schooreenheid aan het 1e paneelpaar 

Toepassingsvoorbeeld 2 
Alternatieve schooreenheid 

Toepassingsvoorbeeld 3 
Alternatieve afspanning 

Toepassingsvoorbeeld 4 
Afspanning aan paneelvoeg 

a ... 50 cm

Toepassingsvoorbeeld 5 
Afspanning in de middelste schotplaat 

98033-375-01

A

B

98033-480-01

A

B

98033-380-01

C

D

A Schoorklem B
B Plank
C Spanband 5,00 m
D Doka-expresanker 16 x 125 mm
E Steigerbuis 48,3 mm 0,50 m

98033-376-01

E

C

98033-376-02

E

C

a

98033-377-01

C
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Schoorklem B

Met de schoorklem B kunnen planken als diagonale 
verstijving aan de vloerstempels worden bevestigd.

Mogelijke plank-vloerstempelcombinaties met de 
schoorklem B

Valbeveiliging aan de bekisting

➤ Toelaatbare invloedsbreedte van de leuningschoen, 
zie hoofdstuk ‘Vloerbekisting aan de rand’.

Opmerking:
De positie van de leuningschoen kort verschilt van de 
standaardinbouw zoals deze in het hoofdstuk 
‘Vloerbekisting aan de rand’ beschreven is.

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Mag uitsluitend als opstelhulp worden 

gebruikt.
 ▪ Niet geschikt voor het opnemen van 

horizontale lasten bij het betonneren.
 ▪ De wig altijd van boven naar beneden 

vastslaan!

A Schoorklem B
B Doka-vloerstempel Eurex 30
C Plank

Eurex 30 top
Plank

2,4 x 15 3 x 15 4 x 15 5 x 10 5 x 12 5 x 15
IB SB IB SB IB SB IB SB IB SB IB SB

250 — ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

300 — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

350 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

450 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓ — ✓ —
550 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓ — ✓ — — —

Legenda
IB inschuifbuis
SB standbuis
✓ combinatie mogelijk
— combinatie niet mogelijk

B

Tr968-200-01

A

C

A Dokadek-leuningschoen kort
B Verbindingspen (verticaal!)

98
03

3-
37

8-
01

B
B

A
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Valbeveiliging aan het bouwwerk

Opmerking:
Bij het naar boven draaien van de uitstekende panelen 
dient erop te worden gelet dat deze niet tegen de 
valbeveiliging aan het bouwwerk botsen. Naargelang 
de gebruikte bevestiging zijn verschillende minimale 
verdiepingshoogtes noodzakelijk.

Mogelijke toepassingsgebieden bij het 
veiligheidsheksysteem XP

Opmerking:
Landspecifieke veiligheidsvoorschriften in acht nemen. 
Bij lage verdiepingshoogtes kan de valbeveiliging 
tijdelijk worden verwijderd. Dan moet een persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen vallen worden gebruikt (bijv. 
het Doka-harnas).

Toepassingsvoorbeeld 

a ... 210 cm (bij maatafwijking controle noodzakelijk!)

Gebruikte bevestiging Min. verdiepingshoogte h
Schoen voor leuningstaander XP 310 cm

Spieklem XP 40 cm 300 cm
Draaipoot XP 300 cm

98033-379-01

a

h
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Bediening met montagestang
Standaardgedeelte bekisten

➤ Dwarsdoorsnede voor standaardgedeelte maken.

a ... 210 cm (bij maatafwijking controle noodzakelijk!)

➤ De eerste beide vloerstempels (met vaste kop) op de 
geplande positie opstellen en met afneembare 
driepoten borgen.

➤ Vanaf de verrijdbare stelling DF pasdragers 
inhangen, zodat de afstand van de vloerstempels 
wordt vastgezet. Hierbij op voldoende stabiliteit van 
de verrijdbare stelling letten!

➤ Paneel inhangen, naar boven draaien en met de 
montagestang ondersteunen. De montagestang 
tegen omvallen beveiligen.

➤ Volgende vloerstempels (met vaste kop) plaatsen en 
met afneembare driepoot borgen. De montagestang 
blijft ondersteunen.

➤ Pasdrager verwijderen.

☞ Belangrijke opmerking:
➤ De opbouw van het standaardgedeelte komt 

overeen met de standaardopbouw (zie 
hoofdstuk ‘Montage- en 
gebruikshandleiding’), maar de opbouw van 
de 1e paneelrij is anders.

A Dwarsdoorsnede

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Op voldoende stabiliteit van de verrijdbare 

stelling DF letten!
➤ Aan randen met valgevaar (afstand < 2 m) is 

de verrijdbare stelling DF (bestaande uit 
voet- en borstwering) nodig.

98033-101

A

a
a

98033-381-01

VOORZICHTIG
➤ Bij het inhangen en naar boven draaien van 

het paneel moeten de vloerstempels – 
aanvullend bij de afneembare driepoten – 
tegen omvallen worden beveiligd.

98033-382-01

98033-383-01
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➤ De volgende vloerstempel (met vaste kop) opstellen, 
met afneembare driepoot borgen en pasdrager 
inhangen, om de afstand van de vloerstempels vast 
te zetten.

➤ Volgende panelen op dezelfde manier monteren tot 
aan het geplande restgedeelte. Schooreenheden tot 
stand brengen (zie hoofdstuk ‘Bekisting tegen 
omvallen beveiligen’).

➤ De volgende paneelrijen komen overeen met de 
standaardopbouw.

Standaardgedeelte waterpas stellen

➤ De panelen via het dwarse kaderprofiel in het 
hoekgedeelte op vloerhoogte waterpas stellen  
(= verdiepingshoogte min 6,5 cm).

a ... 6,5 cm

Standaardgedeelte tegen omvallen beveiligen

➤ Zie hoofdstuk ‘Hoofdregels vloerbekisting aan de 
rand’.

Uitstekende panelen monteren

Voorbereidende werkzaamheden

➤ Ten minste 2 montagestangen op lengte instellen 
(= verdiepingshoogte + 20 cm).

➤ Vloerstempel in de hoogte grof instellen (benodigde 
lengte = verdiepingshoogte min 25 cm).

➤ Randkop in vloerstempel plaatsen en met 
verbindingspennen borgen.

Montage aan voorzijde van standaardpanelen

➤ Uitstekend paneel in vaste koppen hangen.
➤ Leuningschoen kort en randkop monteren.98033-384-01

98
03

3-
30

4-
01

a

Detail 1
Leuningschoen kort

Detail 2
Randkop

A Dokadek-leuningschoen kort
B Dokadek-randkop
C Borgpen (verticaal!)

98
03

3-
38

5-
01

A

B 1

2

98033-385-03
A

C

98033-385-02

B

C
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➤ De montagestang centraal in het buitenste 
dwarsprofiel van het paneel hangen, het paneel 
optillen en de montagestang tegen omvallen 
beveiligen.

➤ Het paneel met een vloerstempel (met kop) 
ondersteunen. De montagestang blijft 
ondersteunen.

➤ Het volgende paneel inhangen.

➤ De randkop monteren en indien nodig ook de 
leuningschoen kort monteren (naargelang 
toelaatbare invloedsbreedte). Aansluitend het 
paneel naar boven draaien.

Detail randkop 

➤ Volgende panelen op dezelfde manier monteren tot 
aan het geplande restgedeelte; aan het laatste 
paneel is echter een extra randkop noodzakelijk.

WAARSCHUWING
➤ De montagestangen moeten bij het 

ondersteunen van uitstekende panelen altijd 
door een persoon tegen omvallen worden 
beveiligd.

98
03

3-
38

6-
01 B Dokadek-randkop

A Dokadek-randkop
B Borgpen (verticaal!)

Met Dokadek-panelen 0,81 x 2,44 m kan de 
pasbreedte bij kolommen worden 
geoptimaliseerd.
De Dokadek-panelen 0,81 x 2,44 m worden op 
dezelfde wijze als de Dokadek-panelen 1,22 x 
2,44 m gemonteerd.

98
03

3-
39

6-
01

B

98033-388-05

A

B
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Montage aan de langszijde van 
standaardpanelen

➤ Panelen met vloerstempels en kruiskop op de 
noodzakelijke positie ondersteunen.

➤ De volgende stappen komen overeen met de 
montage aan de voorzijde van de standaardpanelen.

Uitstekende panelen waterpas stellen

➤ De panelen via het langsprofiel in het gedeelte van 
de vloerstempel op vloerhoogte waterpas stellen (= 
verdiepingshoogte min 17,5 cm)

a ... 17,5 cm

Uitstekende panelen tegen omvallen 
beveiligen

➤ Zie hoofdstuk ‘Hoofdregels vloerbekisting aan de 
rand’.

Valbeveiliging monteren

➤ Zie hoofdstuk ‘Valbeveiligingen’.

Pasdelen monteren

Pasdelen in het standaardgedeelte monteren

➤ Zie hoofdstuk ‘Bekisten van restgedeeltes’.

Pasdelen tussen uitstekende panelen 
monteren

 ▪ Om de optredende horizontale krachten te kunnen 
afleiden, moet de bovenconstructie krachtgesloten 
worden verbonden.

 ▪ De bevestiging van de afspanning kan aan dwars- of 
hoofdbalken gebeuren.

➤ Pasdrager 2,44 m in koppen hangen (klauw boven) 
en met borgveer borgen.

Positie aan vaste kop 

Positie aan randkop 

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Vloerstempels met kruiskop slechts tot de 

aanslag met de spanwartel instellen. Het 
paneel mag niet worden opgetild.

➤ Aan de hoeken moeten vloerstempels 
waarbij slechts 1 paneel op de kop ligt, met 
een afneembare driepoot worden geborgd.

De tappen van de kruiskop moeten in de beide 
gaten van het paneel steken.

98033-397-01

a

98
03

3-
38

7-
01

WAARSCHUWING
➤ Bij werkvloeren op uitstekende 

vloerbekistingen dient de bekisting tegen 
uitlichting te worden geborgd.

➤ Dwarsdragers met randbekisting moeten 
tegen horizontaal uittrekken worden 
geborgd.

➤ Aanvullend een veiligheidssteiger aan het 
bouwwerk aanbrengen, bijv. 
vouwklimsteiger K.

98033-388-01

98033-388-02
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➤ 4 inhangbeugels in de directe omgeving van elke 
vloerstempel in de pasdragers hangen.

➤ 2 Doka-dragers H20 als hoofdbalken in de 
inhangbeugels schuiven.

➤ De hoofdbalken verticaal met spanband afspannen.

➤ Doka-drager H20 als dwarsdrager monteren en met 
spanbeugel 8 vastzetten.

➤ Pasdelen monteren.

B Dokadek-inhangbeugel H20

A Spanband 5,00 m
B Doka-expresanker 16 x 125 mm

98033-389-01

B

98033-390-03

A

B

VOORZICHTIG
Zeskantmoeren aan de spanbeugel 8 kunnen 
vanzelf loskomen.
➤ Zeskantmoeren aan de spanbeugel 8 met 

zekeringsplaat voor spanbeugel 8 borgen.

Zekeringsplaten altijd over de vlakke zijde van 
de zeskantmoeren buigen.
Zekeringsplaten slechts één keer gebruiken.

98
03

3-
39

0-
02

F

E
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Toepassingsvoorbeelden

Toelaatbare maten (cm)

Pasdeel tussen uitstekende panelen Pasdeel aan de gebouwhoek 

98
03

3-
39

0-
01

A

B

C

D

F

a

b

c

d

H

J

J

E

H

a

c

d

e e

A

B

C

D

E

G

I

J

H

F

98033-391-01

H

JJ

JG

Max. vloerdikte 32 45
Dokadek-paneel 1,22 x 2,44 m 0,81 x 2,44 m
a (positie van de buitenste hoofdbalk) ≥ 142
b (max. pasbreedte zonder extra ondersteuning in het midden) ≤ 122 ≤ 81,3
b (max. pasbreedte met 1 extra ondersteuning in het midden) ≤ 184 ≤ 81,3
c (max. afstand tussen de dwarsdragers) 50 30
d (positie van de vloerstempel met randkop) 163

e (max. afstand tussen de stempels)
96,5

(met 1 extra 
ondersteuning in het midden)

64
(met 2 extra ondersteuningen 

op gelijkmatige afstand)

A Dokadek-pasdrager 2,44 m
B Dokadek-inhangbeugel H20
C Doka-drager H20 als hoofdbalk
D Doka-drager H20 als dwarsbalk (bijv. 2,45 m)
E Spanbeugel 8
F Zekeringsplaat
G Vloerstempel Eurex 30 top 

Afneembare driepoot 
Ontkistings-valkop H20

H Vloerstempel Eurex 30 top en draaikop H20 DF
I Veiligheidssteiger, bijv. vouwklimsteiger
J Spanband 5,00 m
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Beton storten

Toelaatbare vloerdikte (cm)1)

1) Bij gebruik van de Doka-vloerstempel Eurex 30 top
2) Zie hoofdstuk ‘Extra maatregelen voor vloerdiktes tot 50 cm’.
Ter bescherming van het bekistingsplaatoppervlak 
adviseren wij het gebruik van trillers met een rubberen 
beschermkap.

Ontkisten

WAARSCHUWING
Let op de betonneerrichting!
➤ Altijd vanaf het midden van het gebouw naar 

de vloerrand betonneren.

Paneelformaa
t

zonder 
extra 

maatregelen

met 
extra 

maatregelen2)

Afwijking van de 
effenheid 
volgens 

DIN 18202, 
tabel 3

1,22 x 2,44 m 30 — Rij 6
1,22 x 2,44 m > 30 - 32 — Rij 5
1,22 x 2,44 m — > 30 - 50 Rij 6
0,81 x 2,44 m 45 — Rij 6
0,81 x 2,44 m > 45 - 50 — Rij 5
0,81 x 2,44 m — > 45 - 50 Rij 6

Voor het afdichten van spleten tussen de 
bekisting en de wand kan PU-schuim worden 
gebruikt (bijv. Hilti CF-FW 500 of Würth UNI 
PUR).

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Ontkistingstijden respecteren.
 ▪ Altijd in omgekeerde volgorde ontkisten.
 ▪ Behalve deze handleiding moet ook het 

hoofdstuk ‘Hulpstempels, betontechnologie 
en ontkisten’ in acht worden genomen.

 ▪ Bij vloerdiktes tot 50 cm het hoofdstuk 
‘Ontkisten’ in de sectie ‘Extra maatregelen 
voor vloerdiktes tot 50 cm’ in acht nemen.
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Bediening met DekLift 4,50 m
Standaardgedeelte bekisten

➤ Dwarsdoorsnede voor standaardgedeelte maken.

a ... 210 cm (bij maatafwijking controle noodzakelijk!)

➤ De eerste beide vloerstempels (met vaste kop) op de 
geplande positie opstellen en met afneembare 
driepoten borgen.

➤ Vanaf de verrijdbare stelling DF pasdragers 
inhangen, zodat de afstand van de vloerstempels 
wordt vastgezet. Hierbij op voldoende stabiliteit van 
de verrijdbare stelling letten!

➤ Het paneel in het midden op de DekLift neerzetten 
en naar de plaats van inzet rijden.

☞ Belangrijke opmerking:
➤ De opbouw van het standaardgedeelte komt 

overeen met de standaardopbouw (zie 
hoofdstuk ‘Montage- en 
gebruikshandleiding’), maar de opbouw van 
de 1e paneelrij is anders.

A Dwarsdoorsnede

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Aan randen met valgevaar (afstand < 2 m) is 

de verrijdbare stelling DF (bestaande uit 
voet- en borstwering) nodig.

98033-101

A

a
a

98033-381-01

VOORZICHTIG
➤ Bij het inhangen en naar boven draaien van 

het paneel moeten de vloerstempels – 
aanvullend bij de afneembare driepoten – 
tegen omvallen worden beveiligd.

Controleren of het paneel in de houderpennen 
(A) en houderbeugels (B) van de DekLift is 
opgehangen (windbescherming).

98033-448-01

98
03

3-
42

7-
02

1

22

98033-415-01

A

B

1 2
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➤ Het paneel met de slinger van de DekLift opkrikken 
en in de koppen hangen.

➤ Het paneel met de DekLift naar boven draaien en 
met een vloerstempel (incl. kop) ondersteunen. De 
vloerstempel met een afneembare driepoot 
vastzetten.

➤ Het paneel met een montagestang ondersteunen en 
de montagestang tegen omvallen borgen.

➤ Pasdrager verwijderen.
➤ De volgende vloerstempel (met vaste kop) opstellen, 

met afneembare driepoot borgen en pasdrager 
inhangen, om de afstand van de vloerstempels vast 
te zetten.

➤ Volgende panelen op dezelfde manier monteren tot 
aan het geplande restgedeelte. Schooreenheden tot 
stand brengen (zie hoofdstuk ‘Bekisting tegen 
omvallen beveiligen’).

➤ De volgende paneelrijen komen overeen met de 
standaardopbouw.

Controleren of het paneel correct in de tappen 
van beide koppen is ingehangen.

Vaste kop 

Controleren of het paneel correct in de tap van 
de kop is ingehangen.

98
03

3-
44

9-
01

98033-450-01

98033-450-02

98033-451-01

98033-384-01
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Standaardgedeelte waterpas stellen

➤ De panelen via het dwarse kaderprofiel in het 
hoekgedeelte op vloerhoogte waterpas stellen  
(= verdiepingshoogte min 6,5 cm).

a ... 6,5 cm

Standaardgedeelte tegen omvallen beveiligen

➤ Zie hoofdstuk ‘Hoofdregels vloerbekisting aan de 
rand’.

Uitstekende panelen monteren

Voorbereidende werkzaamheden

➤ Ten minste 1 montagestang op lengte instellen  
(= verdiepingshoogte + 20 cm).

➤ Vloerstempel in de hoogte grof instellen (benodigde 
lengte = verdiepingshoogte min 25 cm).

➤ Randkop in vloerstempel plaatsen en met 
verbindingspennen borgen.

Montage aan voorzijde van standaardpanelen

➤ Het paneel centraal op de DekLift plaatsen.

98
03

3-
30

4-
01

a

➤ Voor het eenvoudiger verrijden van de 
DekLift mag een schoorplank kortstondig 
worden gedemonteerd.

➤ Bij lage verdiepingshoogtes kan het paneel 
zo ver naar boven worden gedraaid, dat een 
botsing met de valbeveiliging wordt 
vermeden (zie ook hoofdstuk ‘Valbeveiliging 
aan het bouwwerk’ in de sectie 
‘Hoofdregels’).

Controleren of het paneel in de houderpennen 
(A) en houderbeugels (B) van de DekLift is 
opgehangen (windbescherming).

98
03

3-
41

9-
02

98033-479-01

98
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1

22

98033-447-01

A

B

1 2
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➤ Leuningschoen kort en randkop monteren.

➤ DekLift positioneren, het paneel opkrikken en in de 
koppen hangen.

➤ Het paneel naar boven draaien en met een 
vloerstempel aan de randkop ondersteunen.

➤ Het paneel in het midden van het buitenste 
dwarsprofiel met een montagestang ondersteunen 
en de montagestang tegen omvallen borgen.

Detail leuningschoen kort Detail randkop

A Dokadek-leuningschoen kort
B Dokadek-randkop
C Borgpen (verticaal!)

WAARSCHUWING
➤ De montagestangen moeten bij het 

ondersteunen van uitstekende panelen altijd 
door een persoon tegen omvallen worden 
beveiligd.

98033-419-01

A

B

98033-385-03
A

C

98033-385-02

B

C
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➤ Met de DekLift op dezelfde manier de volgende 
panelen tot het geplande pasgedeelte monteren; 
aan het laatste paneel is echter een extra randkop 
noodzakelijk (leuningschoen kort naargelang de 
toelaatbare invloedsbreedte monteren).

Detail randkop 

Montage aan de langszijde van 
standaardpanelen

➤ Panelen met vloerstempels en kruiskop op de 
noodzakelijke positie ondersteunen.

➤ De volgende stappen komen overeen met de 
montage aan de voorzijde van de standaardpanelen.

➤ Alle volgende stappen zie hoofdstuk ‘Bediening met 
montagestang’.

A Dokadek-randkop
B Borgpen (verticaal!)

Met Dokadek-panelen 0,81 x 2,44 m kan de 
pasbreedte bij kolommen worden 
geoptimaliseerd.
De Dokadek-panelen 0,81 x 2,44 m worden op 
dezelfde wijze als de Dokadek-panelen 1,22 x 
2,44 m gemonteerd.

98
03

3-
42

4-
01

98033-388-05

A

B

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Vloerstempels met kruiskop slechts tot de 

aanslag met de spanwartel instellen. Het 
paneel mag niet worden opgetild.

➤ Aan de hoeken moeten vloerstempels 
waarbij slechts 1 paneel op de kop ligt, met 
een afneembare driepoot worden geborgd.

De tappen van de kruiskop moeten in de beide 
gaten van het paneel steken.

98033-397-01
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Vouwklimsteiger K
Aan de rand kunnen uitstekende Dokadek-panelen 
indien nodig ook met vloerstempels op 
vouwklimsteigers K worden ondersteund.

a ... min. 10 cm

WAARSCHUWING
➤ Alleen in lengterichting uitstekende panelen 

mogen op de vouwklimsteigers K worden 
ondersteund.

Juist! Fout!

WAARSCHUWING
➤ De vloerstempels op de vouwklimsteiger K 

dienen slechts als opstelhulp en niet voor het 
afvoeren van lasten.

➤ De door het betonneren optredende lasten 
moeten via de vloerstempels en randkoppen 
op een van de beide punten op een derde 
van het Dokadek-paneel worden afgevoerd 
(minimumafstand a tot de rand: 10 cm).

➤ Er mogen met deze methode geen naar 
buiten uitspringende pvloeren worden 
gebouwd (bijv. balkons).
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A Doka-vouwklimsteiger K
B Doka-vloerstempel Eurex 30 top + Dokadek vaste kop als 

opstelhulp
C Doka-vloerstempel Eurex 30 top + Dokadek-randkop
D Afspanning
E Afneembare driepoot top

98033-409-01

A

B C

a

D

E
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Bekisten

➤ Standaard gedeelte bekisten, waterpas stellen en 
afspannen.

➤ Uitstekend paneel in vaste koppen hangen.
➤ Randkop monteren.
➤ De montagestang centraal in het buitenste 

dwarsprofiel van het paneel hangen, het paneel 
optillen en de montagestang tegen omvallen 
beveiligen.

➤ Het 1e paneel met een vaste kop en vloerstempel op 
de vouwklimsteiger K ondersteunen en met een 
afneembare driepoot vastzetten.

➤ Het volgende paneel inhangen.
➤ De randkop monteren en vervolgens het paneel naar 

boven draaien.
➤ De panelen met een vaste kop en vloerstempel op 

de vouwklimsteiger K ondersteunen.

➤ Randkoppen met vloerstempels ondersteunen.
➤ De vloerbekisting aan de rand waterpas stellen.

Let op! Vloerstempels met randkop moeten tot aan 
de aanslag uitgedraaid zijn!

➤ Afspanning monteren en geschikte maatregelen 
treffen tegen opheffen van de bekisting, bijv. door de 
wind (zie hoofdstuk ‘Vloerbekisting aan de rand’).

➤ Voor valbeveiliging zorgen met persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen vallen (bijv. Doka-
harnas).

Ontkisten

➤ De valbeveiliging met persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen vallen (bijv. Doka-harnas) 
demonteren.

➤ Afspanning en beveiliging tegen opheffen van de 
bekisting verwijderen.

➤ Eerst de vloerstempels met vaste kop verwijderen, 
pas daarna de vloerstempels met randkop 
verwijderen.

➤ Panelen naar beneden draaien.

Vloerdiktes > 30 cm

Dezelfde werkwijze zoals beschreven in het hoofdstuk 
‘Extra maatregelen voor vloerdiktes tot 50 cm’.

a ... min. 10 cm

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Vloerstempels waarbij slechts 1 paneel op 

de kop ligt, moeten met een afneembare 
driepoot worden vastgezet.

Juist! Fout!
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A Doka-vouwklimsteiger K
B Doka-vloerstempel Eurex 30 top + draaikop H20
C Doka-vloerstempel Eurex 30 top
D Afspanning

98033-458-01

A

B CD
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Andere toepassingsgebieden

Extra maatregelen voor vloerdiktes tot 50 cm

Toelaatbare vloerdikte (cm) met extra maatregelen

Extra ondersteuning monteren  
(in het standaard gedeelte)

Dragersteun H20 monteren

Andere toepassingsgebieden

A Dragersteun H20
B Doka-drager H20 (aanbevolen lengte: 2,90m)
C Doka-vloerstempel Eurex 30 top

Paneelformaat Vloerstempel Eurex 30

Afwijking van de 
effenheid 
volgens 

DIN 18202, tabel 
3

1,22 x 2,44 m > 30 - 50 Rij 6
0,81 x 2,44 m > 45 - 50 Rij 6

☞ Belangrijke opmerking:
De montage van de extra ondersteuning vindt 
plaats na het beveiligen van de bekisting tegen 
omvallen.

98033-364-02

A

B

C

Verrijdbare stelling DF
 ▪ opklapbare rolsteiger van licht metaal
 ▪ variabele werkhoogte tot 3,80 m  

(max. platformhoogte: 1,75 m)
 ▪ steigerbreedte: 0,80 m
 ▪ Aan randen met valgevaar (afstand < 2 m) is 

de verrijdbare stelling DF (bestaande uit 
voet- en borstwering) nodig.

 ▪ Gebruikersinformatie in acht nemen!
 ▪ Opmerking 

De verrijdbare stelling DF mag niet worden 
gebruikt voor het monteren en demonteren 
van de panelen.

Trapje 0,97 m
 ▪ Verrijd- en opklapbaar trapje van licht metaal
 ▪ Werkhoogte tot 3,00 m 

(max. standhoogte 0,97 m)
 ▪ Trapbreedte: 1,20 m
 ▪  Voor het ophangen van de panelen zijn 2 

trapjes nodig
 ▪ Minimumafstand a tot de rand: 2,00 m
 ▪ Landspecifieke voorschriften in acht nemen!

98033-468-01

a
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Aan paneelvoeg

➤ Borgpen van de dragersteun H20 uit de opbergstand 
verwijderen.

➤ Dragersteun H20 centraal aan het paneel monteren. 
Hiervoor bout d 16 mm in het 2e gat van het 
dwarsprofiel (vertrekkend vanaf het midden) in een 
van de beide panelen steken.

➤ De dragersteun H20 naar boven draaien en met een 
borgpen in het dwarsprofiel van het andere paneel 
borgen.

Detail borgpen 

Aan het randpaneel

➤ Borgpen van de dragersteun H20 uit de opbergstand 
verwijderen.

➤ Dragersteun H20 centraal aan het paneel monteren. 
Hiervoor de borgpen in het 2e gat van het 
dwarsprofiel (vertrekkend vanaf het midden) steken.

A Dragersteun H20
D Borgpen

E Bout d 16 mm

D Borgpen

98033-361-01

D
A
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E
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D

98033-362-04
D

A Dragersteun H20
D Borgpen

D Borgpen

98033-361-01

D
A

98033-362-03

D
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Doka-drager H20 aanbrengen

➤ Doka-drager H20 met alu-montagevork H20 in de 
dragersteunen leggen.

Vloerstempels inbouwen

➤ Vloerstempel met afsteekbeugel in de hoogte grof 
instellen.

➤ De vloerstempel in de dragersteun H20 steken en 
afstellen.

➤ Na het inbouwen van alle vloerstempels de Doka-
dragers H20 in de hoogte instellen door aan de 
instelmoeren te draaien.

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Altijd telescopisch op het bereik van de 

dragersteun H20 afstellen.
➤ Aan de rand moet de enkele drager centraal 

op de dragersteun H20 liggen en de wand 
aanraken.

Aan paneelvoeg Aan randpaneel (centraal)

B Doka-drager H20 (aanbevolen lengte: 2,90 m)

98033-363-01
98033-363-02

B

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Doka-drager H20, dragersteun H20 en 

Dokadek-paneel moeten vormgesloten 
verbonden zijn.

➤ De drageruiteinden moeten royaal op de 
dragersteunen H20 liggen.

➤ In het standaardsysteem moeten 
vloerstempels waarbij slechts 1 paneel op de 
kop ligt, met een afneembare driepoot 
worden geborgd.

➤ Vloerstempels slechts tot de aanslag met de 
spanwartel instellen. Het paneel mag niet 
worden opgetild.

C Doka-vloerstempel Eurex 30 top

➤ De vloerstempels pas na het bewapenen 
inbouwen en in de hoogte instellen. Hierdoor 
wordt het optillen van de panelen uit de 
Dokadek-koppen beperkt.

98
03

3-
36

4-
01

C



Gebruikersinformatie Paneel-vloerbekistingen Dokadek 30 Andere toepassingsgebieden

85999803307 - 05/2016

Extra ondersteuning monteren  
(aan de rand)

Opmerking:
Hoofdstuk ‘Vloerbekisting aan de rand’ in acht nemen!
Details over de montage zie hoofdstuk ‘Extra 
ondersteuning monteren (in het standaard gedeelte)’.

➤ De voorste dragersteun H20 in het midden van het 
opgehangen paneel monteren.

Detail dragersteun H20 

➤ De achterste dragersteun H20 in het midden van het 
naar boven gedraaide en ondersteunde paneel 
monteren, bijv. met het trapje 0,97 m.

➤ De Doka-drager H20 centraal in de dragersteunen 
H20 leggen.

➤ De vloerstempel in de achterste dragersteun H20 
steken en afstellen.

➤ De Doka-drager H20 aan het buitenste punt op een 
derde van het paneel met een vloerstempel en 
draaikop H20 ondersteunen.

98
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A

98033-401-02

A

☞ Belangrijke opmerking:
➤ Vloerstempels slechts tot de aanslag met de 

spanwartel instellen. Het paneel mag niet 
worden opgetild.

A Dragersteun H20
B Doka-drager H20
C Doka-vloerstempel Eurex 30 top
D Draaikop H20
E Afspanning
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A

98033-399-01

AB

C

D

A

CE
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Ontkisten

Bij vloerdiktes van 30 - 48 cm mag de complete extra 
ondersteuning in het standaard gedeelte vroegtijdig 
worden weggenomen, ook wanneer er niet-
permanente en effectieve belastingen optreden. Hierbij 
ontstaan lasten van max. 40 kN per stempel, die bij 
hulpondersteuningen toegestaan zijn.

Vormen van een rijdoorgang

Voor het eenvoudigere transport van de panelen naar 
de volgende plaats van inzet (bijv. met de DekDrive) 
mag 1 rij van de extra ondersteuning worden 
verwijderd.

Toepassingsvoorbeeld 

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Ontkistingstijden respecteren.
 ▪ Altijd in omgekeerde volgorde ontkisten.
 ▪ Behalve deze handleiding moet ook het 

hoofdstuk ‘Hulpstempels, betontechnologie 
en ontkisten’ in acht worden genomen.

Minimaal noodzakelijke betonsterkte voor de 
demontage van de extra ondersteuning: C8/10

WAARSCHUWING
➤ Bij vloerdiktes van 48 - 50 cm mogen tijdens 

het ontkistingsproces geen niet-
permanente en effectieve belastingen op 
de vers gestorte betonvloer inwerken 
(uitzondering: vormen van een rijdoorgang).

Na het plaatsen van de hulpstempels zijn niet-
permanente en effectieve belastingen weer 
toegestaan.

Minimaal noodzakelijke betonsterkte voor de 
demontage van de extra ondersteuning: C8/10

A Extra ondersteuning
B Rijdoorgang
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Bekisten van verdiepingshoge wandopeningen
Indien nodig kunnen verdiepingshoge wandopeningen 
direct mee worden bekist.

Toepassingsvoorbeelden

a ... zie gebruikersinformatie ‘Doka-vloerbekistingsklem’
b ... min. 15 cm
c ... 25 cm

Neem de gebruikersinformatie "Doka-
vloerbekistingsklem" in acht!

 Zonder pasgedeelte aan de wand Met pasgedeelte aan de wand

A Doka-vloerbekistingsklem
B Valbeveiliging
C Vloerontkisting
D Doka-vloerstempel Eurex 30 top
E Ontkistings-valkop H20
F Doka-drager H20 Top
G Bekistingsplaat (vastgenageld)
H Dokadek-paneel
I Pasgedeelte
J Vouwklimsteiger K of veiligheidssteiger
K Afneembare driepoot

98033-452-02

H

G

98033-452-01

a

A

B

C

FE

D

J

b b

c

98033-453-02

I

GH

K

98033-453-01

a

A

B

C

F
E

D

J

b b

 ▪ De Doka-vloerbekistingsklem kan met het 
randbekistingsanker 30 kN 15,0 aan de 
wand worden bevestigd.

 ▪ Grotere uitsparingen kunnen worden bekist 
zoals in het hoofdstuk ‘Vloerbekisting aan de 
rand’ beschreven.
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Gebruik van de Doka-vloerstempels Eurex 20 top

Opmerking:
De tabel houdt rekening met het hogere 
draagvermogen van de vloerstempels bij een 
uitgeschoven lengte en is daarom alleen bij de 
opgegeven verdiepingshoogtes en vloerstempels 
geldig.

Toegestane vloerdikte (cm)

Doorbuigingen volgens DIN 18218 in acht nemen (zie ‘Hoofdregels’).

Schoorklem B

Met de schoorklem B kunnen planken als diagonale 
verstijving aan de vloerstempels worden bevestigd.

Mogelijke plank-vloerstempelcombinaties met de 
schoorklem B

WAARSCHUWING
➤ In het standaard en pasgedeelte resp. bij 

gecombineerd gebruik van Dokadek en 
Dokaflex moet één soort stempels worden 
gebruikt.

V
er

di
ep

in
gs

ho
og

te
(m

)

Eurex 20 top
250 300 350 400 550

Paneel Paneel Paneel Paneel Paneel

1,
22

 m

0,
81

 m

1,
22

 m

0,
81

 m

1,
22

 m

0,
81

 m

1,
22

 m

0,
81

 m

1,
22

 m

0,
81

 m

4,58

32,0 50,0

4,48
4,38
4,28
4,18
4,08 23,4 38,0
3,98 25,3 40,6
3,88 27,3 43,4
3,78 29,7 46,6
3,68 31,7 49,6
3,58 20,5 34,1

32,0 50,0

3,48 22,4 36,7
3,38 24,5 39,5
3,28 26,5 42,3
3,18 28,8 45,5
3,08 18,6 31,5 31,0 48,5
2,98 21,1 34,9

32,0 50,0
2,88 23,0 37,5
2,78 25,7 41,2
2,68 27,6 43,8
2,58

19,5 32,6
28,7 45,3

2,48 29,8 46,8
2,38 19,7 33,0 30,9 48,3
2,28

20,3 33,7
32,0 50,0

2,18
2,08
1,98
1,88
1,78

WAARSCHUWING
➤ Het gebruik van de Doka-vloerstempel Eco 

20 is verboden!

WAARSCHUWING
➤ Extra maatregelen zoals beschreven in het 

hoofdstuk ‘Extra maatregelen voor 
vloerdiktes tot 50 cm’ zijn verboden.

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Mag uitsluitend als opstelhulp worden 

gebruikt.
 ▪ Niet geschikt voor het opnemen van 

horizontale lasten bij het betonneren.
 ▪ De wig altijd van boven naar beneden 

vastslaan!

A Schoorklem B
B Doka-vloerstempel Eurex 20
C Plank

Eurex 20 top
Plank

2,4 x 15 3 x 15 4 x 15 5 x 10 5 x 12 5 x 15
IB SB IB SB IB SB IB SB IB SB IB SB

150 — ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

250 — ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

300 — ✓ — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

350 — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

550 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓ — ✓ —

Legenda
IB inschuifbuis
SB standbuis
✓ combinatie mogelijk
— combinatie niet mogelijk

B

Tr968-200-01

A

C
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Algemeen

Combinatie met andere Doka-systemen
Dokaflex 30 tec en Dokaflex 1-2-4

Dokaflex is de snelle en flexibele vloerbekisting voor 
alle mogelijke bouwplannen, voor onderbalken, vloeren 
met niveauverschillen en systeemvloeren – door 
eenvoudige bepaling van de benodigde hoeveelheden 
met behulp van de materiaalschuiflat, zonder 
bekistingsplanning. Dankzij de vrij te kiezen 
bekistingsplaat kan aan alle wensen van de architect 
met betrekking tot het betonbeeld worden voldaan.

Dokamatic- en Dokaflex-tafels

De Doka-tafels zijn voorgemonteerd en besparen werk- 
en kraantijd. Met de DoKart kan de horizontale 
verplaatsing naar de volgende betonneerfase door één 
man gebeuren. Het systeem is geoptimaliseerd voor 
minimale bekistingstijden bij grote oppervlakken en 
doet het ook bij wisselende statische en geometrische 
eisen uitstekend.

Detail hulpdrager 

Algemeen

Meer informatie zie gebruikersinformatie 
‘Dokaflex 30 tec’ en ‘Dokaflex 1-2-4’.

A Doka-drager H20
B Spijkerplank (door de werf te voorzien)
C Dokamatic-tafel
D Dokadek-paneel
E Dokadek-pasdrager
F Bekistingsplaat

☞ Drager (A) moet voorgemonteerd zijn!

Meer informatie, zie gebruikersinformaties 
‘Dokamatic-tafel’ en ‘Dokaflex-tafel’.

98033-317-01

C D

98033-317-02

A

B

E

F
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Transporteren, stapelen en opslaan

Dokadek-stapelpallet panelen

Opberg- en transportmiddel voor Dokadek-panelen:
 ▪ Dokadek-stapelpallet panelen 1,22 x 2,44 m 

voor Dokadek-panelen 1,22 x 2,44 m
 ▪ Dokadek-stapelpallet panelen 0,81 x 2,44 m 

voor Dokadek-panelen 0,81 x 2,44 m
 ▪ duurzaam
 ▪ stapelbaar

Stapelen van de panelen

➤ Spanband losmaken en deksel verwijderen.
➤ 1e paneel centraal op de pallet leggen.

➤ De volgende panelen op één lijn neerleggen.

Benut de voordelen van het Doka-
transportmateriaal op het bouwterrein.
Doka biedt beproefde rationele hulpmiddelen voor het 
transport en de "handling", door de aflevering in 
retourverpakkingen. Niet-benodigde verpakkingen 
kunt u gewoon naar uw dichtstbijzijnde filiaal 
terugzenden.

A Pallet
B Deksel (onverliesbaar)
C Spanband

VOORZICHTIG
➤ Max. aantal Dokadek-panelen: 11 st. 

Komt overeen met een stapelhoogte h incl. 
pallet van ca. 215 cm.

➤ Het stapelen van verschillende 
paneelbreedtes op een pallet is verboden.

B

C

A

☞  ▪ Typeplaatje moet voorhanden en goed 
leesbaar zijn. 

 ▪ Centrisch laden.

Op de correcte positie letten!

h

98033-288-01

98033-289-01

A

B

C
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➤ Het deksel op het bovenste paneel leggen en met 
een spanband vasttrekken.

Dokadek-stapelpallet panelen als 
opslagmiddel

Max. aantal pallets op elkaar

Dokadek-stapelpallet panelen als 
transportmiddel

Geschikte transportmiddelen:
 ▪ kraan
 ▪ lifttruck
 ▪ handpallettruck
 ▪ Aanklembaar wielstel

Verplaatsen met de kraan
Voor een gemakkelijkere bediening van de 
spanband adviseren wij het gebruik van een 
trapladder.

Het uiteinde van de spanband op steunvlak (D) 
leggen.

98033-288-03

B C

98033-288-04

D

Aantal Dokadek-
panelen op een pallet

In de openlucht (op 
het bouwterrein) In de hal

Bodemhelling tot 3% Bodemhelling tot 1%
≤ 6 1 3
> 6 1 2

☞  ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 
verplaatsen.

 ▪ Paneelstapel met deksel en spanband 
beveiligen.

 ▪ Geschikte ketting gebruiken (toelaatbaar 
draagvermogen in acht nemen).

 ▪ Hellingshoek  max. 30°!

 ▪ Verplaatsen van panelen zonder pallet 
slechts met 4 stuks hijsbanden met 
beschermslang (A) over elke hoek 
toegestaan.

β

98033-290-01

98
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Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

Verplaatsen met het aanklembaar wielstel

Met het aanklembare wielstel wordt de pallet voor 
panelen een snel en wendbaar transportmiddel.

Correct laden van de vrachtwagen

Correct laden in de lengterichting van het 
laadoppervlak (indien nodig)

☞  ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 
verplaatsen.

 ▪ Centrisch laden.
 ▪ Paneelstapel met deksel en spanband 

beveiligen.

☞  ▪ Dokadek-stapelpallets voor panelen bij 
voorkeur dwars op het laadoppervlak 
plaatsen. (A) 

 ▪ De vrachtwagen voren naar achteren met 
Dokadek-stapelpallets voor panelen laden. 
(B) 

 ▪ Dokadek-stapelpallets voor panelen 
vormgesloten opstellen. (C) 

 ▪ Elke Dokadek-stapelpallet voor panelen met 
een spanband vastmaken. (D) 

 ▪ Bij het laden in de lengterichting van het 
laadoppervlak dient elk paar Dokadek-
stapelpallet voor panelen met 2 
spandbanden te worden vastgemaakt. (D) 

A

B
98

03
3-

34
9-

01

A

B

C D
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DD

98033-349-02 98033-350-01 98033-351-01

Bij eng gestapelde paneelbundels:
➤ De paneelbundel opheffen (bijv. met 

kanthout (D) ), om ruimte vrij te maken voor 
het aanbrengen van de aanslagmiddelen.
Voorzichtig! 
Hierbij dient op de stabiliteit van de 
paneelbundel te worden gelet!

98033-365-01

D
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Aanklembaar wielstel

Productbeschrijving

Met het aanklembare wielstel wordt de pallet voor 
panelen een snel en wendbaar transportmiddel.
Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 150 cm.

Verrijden

Verplaatsen met de kraan

Het aanklembare wielstel kan tijdens het verplaatsen 
aan de Dokadek-stapelpallet voor panelen blijven.

➤ Alvorens de last aan te slaan de kraan controleren.

Montage

Wiel
➤ Aan het wiel de parkeerrem aantrekken.
➤ Het wiel van onderen op het langsprofiel van de 

stapelpallet steken en met veiligheidspen en 
borgpen borgen.

Zwenkwiel
➤ De wieldoorn van het zwenkwiel van buiten in het gat 

van het dwarsprofiel schuiven en met een borgpen 
borgen.

A 2 st. wielen
B 2 st. zwenkwielen

☞  ▪ In parkeerstand of bij het verplaatsen van de 
stapelpallet voor panelen met de kraan of 
lifttruck de parkeerrem aantrekken.

 ▪ Bij het wegzetten van de stapelpallet met los 
gestapelde panelen dienen deze adequaat 
tegen optilling door de wind te worden 
beveiligd.

☞  ▪ Helling van de rijbaan max. 3 %.
 ▪ Max. rijsnelheid 4 km/h (stapvoets)!
 ▪ Openingen in het bouwwerk dienen ofwel te 

worden afgesloten met een slipvrije vloer 
met voldoende draagvermogen, ofwel van 
voldoende sterke randafsluitingen te worden 
voorzien!

 ▪ De rijroute schoonmaken en vrij van 
hindernissen houden!

 ▪ Het gebruik van transporthulpmiddelen is 
verboden!

 ▪ Het verrijden van opeengestapelde 
stapelpallets voor panelen is verboden!

 ▪ Los gestapelde panelen indien nodig tegen 
verschuiving beveiligen.

☞  ▪ Paneelstapel met deksel en spanband 
beveiligen.

 ▪ Parkeerrem aangetrokken.
 ▪ Borgpen aan de veiligheidspen van het wiel 

en zwenkwiel gemonteerd.

A

B

Indien nodig kan de remkracht worden 
ingesteld via de regelschroef, sleutelwijdte 24.

A Wiel
B Zwenkwiel
C Veiligheidspen
E Borgpen
F Wieldoorn

98033-291-01

C E

98033-291-02

F E

98033-314-01
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Variant 1: panelen los stapelen
➤ Het deksel op de stapelpallet voor panelen leggen 

en met een spanband vasttrekken.

➤ 1e paneel centraal op het deksel leggen.

➤ De volgende panelen op één lijn neerleggen.

Variant 2: panelen met deksel en spanband 
bevestigen en stapelen
➤ Zie hoofdstuk ‘Dokadek-stapelpallets panelen’

Op de correcte positie letten!

Het uiteinde van de spanband op steunvlak (D) 
leggen.

Op de correcte positie letten!

➤ Max. aantal losser Dokadek-panelen: 
8 st.

98033-292-01

98033-313-01

98033-288-04

D

98033-312-02
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DekDrive

Transportmiddel voor Dokadek-panelen
 ▪ duurzaam
 ▪ stapelbaar
 ▪ Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 90 cm.
 ▪ Leverings- en transporttoestand: ingeklapt

DekDrive laden

➤ Aan het wiel de parkeerrem aantrekken.
➤ Aan weerszijden de bovenste borgveren en 

borgpennen verwijderen.

➤ De leuningen opklappen en aan weerszijden met 
borgpennen en borgveren borgen.

➤ Dokadek-panelen – altijd vanaf de leuningzijde 
beginnend – centraal op de stapelpen steken 
(bekistingsplaat aan leuningzijde).

Max. aantal Dokadek-panelen: 4 st.

☞  ▪ Typeplaatje moet voorhanden en goed 
leesbaar zijn. 

 ▪ Centrisch laden.
 ▪ Stapelen van verschillende paneelbreedtes 

is toegestaan.
 ▪ Niet geschikt als opslagmiddel.
 ▪ In parkeerstand of bij het verplaatsen met de 

kraan de parkeerrem aantrekken.
 ▪ Panelen altijd met spanband bevestigen.

98033-311-01

98033-294-01

A

B

C

C

B

98033-295-01
E

C

B

C

B

98033-296-01 F

F
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➤ Panelen met spanband bevestigen. Inhanghaken in 
de opening aan het langsprofiel van het buitenste 
paneel haken en de spanband opspannen.

Verrijden

Verplaatsen met de kraan

➤ Alvorens de last aan te slaan de kraan controleren.

A Wiel
B Borgveer
C Borgpen
E Leuning
F Stapelpen
G Spanband

☞  ▪ Helling van de rijbaan max. 3 %.
 ▪ Max. rijsnelheid 4 km/h (stapvoets)!
 ▪ Openingen in het bouwwerk dienen ofwel te 

worden afgesloten met een slipvrije vloer 
met voldoende draagvermogen, ofwel van 
voldoende sterke randafsluitingen te worden 
voorzien!

 ▪ De rijroute schoonmaken en vrij van 
hindernissen houden!

 ▪ Het gebruik van transporthulpmiddelen is 
verboden!

98
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☞  ▪ Voor het verplaatsen een geschikte ketting 
gebruiken (toelaatbaar draagvermogen in 
acht nemen), bijv: Doka-viersprongketting 
3,20 m.

 ▪ DekDrive uitsluitend afzonderlijk 
verplaatsen.

 ▪ Hellingshoek  max. 30°!

 ▪ Parkeerrem aangetrokken.

Met 2 centerpennen (lengte min. 1,00 m) (A) 
kunnen Dokadek-panelen ook gewoon met de 
hand worden getransporteerd.

β

98033-298-01

98033-426-01

A

A
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Dokadek-stapelpallet pasdragers

Opberg- en transportmiddel voor Dokadek-pasdragers:
 ▪ duurzaam
 ▪ stapelbaar
 ▪ Pasdragers 2,44 m en 1,22 m worden af fabriek in de 

stapelpallet voor pasdragers afgeleverd, pasdragers 
0,81 m in de Doka-galva-container 1,20 x 0,80 m.

Dokadek-stapelpallet pasdragers als 
opslagmiddel

Max. aantal pallets op elkaar

Dokadek-stapelpallet pasdragers als 
transportmiddel

Geschikte transportmiddelen:
 ▪ kraan
 ▪ lifttruck
 ▪ handpallettruck
 ▪ Aanklemwiel B

Verplaatsen met de kraan

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

Max. aantal Dokadek-pasdragers: 44 st.
Max. draagvermogen: 800 kg
Toelaatbare belasting: 5900 kg

☞  ▪ Pasdragers 2,44 m en 1,22 m centraal 
laden, opdat ze niet tegen de palletrongen 
kunnen steunen.

 ▪ Bij het stapelen van transportmateriaal met 
zeer verschillende lasten, moeten deze naar 
boven worden afgenomen!

 ▪ Altijd in lagen stapelen.

 ▪ Het stapelen van verschillende 
pasdragerlengtes op een pallet is 
toegestaan.

- Bij transport met een vrachtwagen 
moeten pasdragers 0,81 m (A) binnen 
worden gestapeld.

 ▪ Pasdragers dienen voor transport met een 
vrachtwagen met de pallet te worden 
verbonden, bijv. bundelen met stalen 
banden.

 ▪ Typeplaatje moet voorhanden en goed 
leesbaar zijn. 

98033-299-01

98033-300-01
A

A

In de openlucht (op het 
bouwterrein) In de hal

Bodemhelling tot 3% Bodemhelling tot 1%
2 6

Geen lege pallets op elkaar 
toegestaan!

☞  ▪ Gebruik met aanklemwiel 
In parkeerstand met parkeerrem vastzetten.
Bij een stapel mag aan de onderste Doka-
stapelpallet geen aanklemwiel gemonteerd 
zijn.

Neem de handleiding "Aanklemwiel B" in acht!

☞  ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 
verplaatsen.

 ▪ Geschikte ketting gebruiken (bijv.: Doka-
viersprongketting 3,20 m). Toelaatbaar 
draagvermogen in acht nemen!

 ▪ Centrisch laden.
 ▪ Bij het verplaatsen met aangebouwd 

aanklemwiel B moet ook de desbetreffende 
handleiding in acht worden genomen!

 ▪ Hellingshoek  max. 30°!

a ... 244 cm of 122 cm

☞  ▪ Centrisch laden.

β

98033-301-01

= =

a
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Doka-traliebox 1,70 x 0,80 m

Opberg- en transportmiddel voor kleine onderdelen:
 ▪ duurzaam
 ▪ stapelbaar
Geschikte transportmiddelen:
 ▪ kraan
 ▪ handpallettruck
 ▪ lifttruck
Voor het gemakkelijk laden en lossen kan de Doka-
traliebox aan één zijkant worden geopend.

Doka-traliebox 1,70 x 0,80 m als 
opslagmiddel

Max. aantal boxen op elkaar

Doka-traliebox 1,70 x 0,80 m als 
transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

De box kan aan de langs- of frontzijde worden 
opgepakt.

Max. draagvermogen: 700 kg
Toelaatbare belasting: 3150 kg

☞  ▪ Bij het stapelen van transportmateriaal met 
zeer verschillende lasten, moeten deze naar 
boven worden afgenomen!

 ▪ Typeplaatje moet voorhanden en goed 
leesbaar zijn. 

In de openlucht (op het 
bouwterrein) In de hal

Bodemhelling tot 3% Bodemhelling tot 1%
2 5

Geen lege pallets op elkaar 
toegestaan!

➤ Uitsluitend met gesloten zijwand 
verplaatsen!

☞  ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 
verplaatsen.

 ▪ Geschikte ketting gebruiken (bijv.: Doka-
viersprongketting 3,20 m). Toelaatbaar 
draagvermogen in acht nemen!

 ▪ Hellingshoek  max. 30°!

9234-203-01
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Doka-galva-container 1,20x0,80m

Opberg- en transportmiddel voor kleine onderdelen:
 ▪ duurzaam
 ▪ stapelbaar
Geschikte transportmiddelen:
 ▪ kraan
 ▪ handpallettruck
 ▪ lifttruck

Galva-container tussenschot

De inhoud van de galva-container kan met de galva-
container tussenschotten 1,20m of 0,80m worden 
gescheiden.

Mogelijke indelingen

Doka-galva-container als opslagmiddel

Max. aantal containers op elkaar

Doka-galva-container als transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

De box kan aan de langs- of frontzijde worden 
opgepakt.

Max. draagvermogen: 1500 kg
Toelaatbare belasting: 7900 kg

☞  ▪ Bij het stapelen van transportmateriaal met 
zeer verschillende lasten, moeten deze naar 
boven worden afgenomen!

 ▪ Typeplaatje moet voorhanden en goed 
leesbaar zijn. 

A Grendel voor de bevestiging van het tussenschot

Galva container 
tussenschot In de lengte dwars

1,20m max. 3 st. -
0,80m - max. 3 st.

Tr
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Tr755-200-04 Tr755-200-05

In de openlucht (op het 
bouwterrein) In de hal

Bodemhelling tot 3% Bodemhelling tot 1%
3 6

Geen lege pallets op elkaar 
toegestaan!

☞  ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 
verplaatsen.

 ▪ Geschikte ketting gebruiken (bijv.: Doka-
viersprongketting 3,20 m). Toelaatbaar 
draagvermogen in acht nemen!

 ▪ Hellingshoek  max. 30°!

9206-202-01
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Doka-stapelpallet 1,55 x 0,85 m en 
1,20 x 0,80 m 

Opberg- en transportmiddel voor grote onderdelen:
 ▪ duurzaam
 ▪ stapelbaar
Geschikte transportmiddelen:
 ▪ kraan
 ▪ handpallettruck
 ▪ lifttruck
Met het aanklemwiel B verandert het 
transportmateriaal in een snel en wendbaar 
transportmiddel.

Doka-stapelpallet als opslagmiddel

Max. aantal pallets op elkaar

Doka-stapelpallet als transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

Neem de handleiding "Aanklemwiel B" in acht!

Max. draagvermogen: 1100 kg
Toelaatbare belasting: 5900 kg

☞  ▪ Bij het stapelen van transportmateriaal met 
zeer verschillende lasten, moeten deze naar 
boven worden afgenomen!

 ▪ Typeplaatje moet voorhanden en goed 
leesbaar zijn. 

In de openlucht (op het 
bouwterrein) In de hal

Bodemhelling tot 3% Bodemhelling tot 1%
2 6

Geen lege pallets op elkaar 
toegestaan!

☞  ▪ Gebruik met aanklemwiel 
In parkeerstand met parkeerrem vastzetten.
Bij een stapel mag aan de onderste Doka-
stapelpallet geen aanklemwiel gemonteerd 
zijn.

☞  ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 
verplaatsen.

 ▪ Geschikte ketting gebruiken (bijv.: Doka-
viersprongketting 3,20 m). Toelaatbaar 
draagvermogen in acht nemen!

 ▪ Centrisch laden.
 ▪ Lading zo met de stapelpallet verbinden, dat 

ze niet kan schuiven of kantelen.
 ▪ Bij het verplaatsen met aangebouwd 

aanklemwiel B moet ook de desbetreffende 
handleiding in acht worden genomen!

 ▪ Hellingshoek  max. 30°!

a
Doka stapelpallet 1,55x0,85m max. 4,0 m
Doka stapelpallet 1,20x0,80m max. 3,0 m

☞  ▪ Centrisch laden.
 ▪ Lading zo met de stapelpallet verbinden, dat 

ze niet kan schuiven of kantelen.

92815-224-01

a

= =



Gebruikersinformatie Paneel-vloerbekistingen Dokadek 30 Algemeen

101999803307 - 05/2016

Doka-onderdelenbox

Opberg- en transportmiddel voor kleine onderdelen:
 ▪ duurzaam
 ▪ stapelbaar
Geschikte transportmiddelen:
 ▪ kraan
 ▪ handpallettruck
 ▪ lifttruck
Alle verbindings- en verankeringselementen kunnen 
dankzij deze box overzichtelijk worden opgeslagen en 
gestapeld.
Met het aanklemwiel B verandert het 
transportmateriaal in een snel en wendbaar 
transportmiddel.

Doka-onderdelenbox als opslagmiddel

Max. aantal pallets op elkaar

Doka-onderdelenbox als transportmiddel

Verplaatsen met de kraan

Verplaatsen met lifttruck of handpallettruck

De box kan aan de langs- of frontzijde worden 
opgepakt.

Set aanklemwielen B

Met het aanklemwiel B verandert het 
transportmateriaal in een snel en wendbaar 
transportmiddel.
Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 90 cm.

Het aanklemwiel B kan aan de volgende 
transportmaterialen worden gemonteerd:
 ▪ Dokadek-stapelpallet pasdragers
 ▪ Doka-onderdelenbox
 ▪ Doka-stapelpallet

Neem de handleiding "Aanklemwiel B" in acht!

Max. draagvermogen: 1000 kg
Toelaatbare belasting: 5530 kg

☞  ▪ Bij het stapelen van transportmateriaal met 
zeer verschillende lasten, moeten deze naar 
boven worden afgenomen!

 ▪ Typeplaatje moet voorhanden en goed 
leesbaar zijn. 

In de openlucht (op het 
bouwterrein) In de hal

Bodemhelling tot 3% Bodemhelling tot 1%
3 6

Geen lege pallets op elkaar 
toegestaan!

☞  ▪ Gebruik met aanklemwiel 
In parkeerstand met parkeerrem vastzetten.
Bij een stapel mag aan de onderste Doka-
onderdelenbox geen aanklemwiel 
gemonteerd zijn.

☞  ▪ Transportmateriaal uitsluitend afzonderlijk 
verplaatsen.

 ▪ Geschikte ketting gebruiken (bijv.: Doka-
viersprongketting 3,20 m). Toelaatbaar 
draagvermogen in acht nemen!

 ▪ Bij het verplaatsen met aangebouwd 
aanklemwiel B moet ook de desbetreffende 
handleiding in acht worden genomen!

 ▪ Hellingshoek  max. 30°!

Neem de handleiding in acht!

92816-206-01
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Reiniging en onderhoud
De speciale coating van de Xlife-plaat beperkt het 
reinigingswerk aanzienlijk.

Reiniging

Reinigingswerktuig

Hogedrukreiniger

Betonschraper

Om betonresten te verwijderen, raden wij de dubbele 
schraper Xlife en een plamuurmes aan.

Beschrijving van de werking:

Opmerking:
Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen, 
draadborstels, roterende slijpschijven of staalborstels.

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Direct na het betonneren:

- De betonresten op de achterkant van de 
bekisting met water (zonder toegevoegd 
zand) verwijderen.

 ▪ Direct na het ontkisten:
- De bekisting met hogedrukreiniger en 

betonschraper reinigen.
 ▪ Geen chemische reinigers gebruiken!

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Machinevermogen: 200 tot max. 300 bar
 ▪ Pas de straalafstand en bewegingssnelheid 

aan:
- Hoe meer druk, hoe groter de 

straalafstand en hoe hoger de 
bewegingssnelheid.

 ▪ De straal niet op één plek gericht houden.
 ▪ T.h.v. de siliconenvoeg gematigd inzetten:

- Te hoge druk leidt tot beschadiging van 
de siliconenvoeg.

- De straal niet op één plek gericht 
houden.

A Blad voor hardnekkig vuil
B Blad voor lichte vuilaanslag

9727-015

Tr741-200-02

Tr741-200-01

A B
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Ontkistingsproduct

Doka-Trenn resp. Doka-OptiX wordt aangebracht met 
de Doka-sproeier voor ontkistingsolie.

Onderhoud

 ▪ Niet met de hamer op de kaderprofielen slaan.

 ▪ Geen nagels langer dan 60 mm voor de bekisting 
gebruiken.

 ▪ Panelen niet omgooien of laten vallen.
 ▪ Panelen niet als ladder gebruiken.

Neem de handleiding ‘Doka-sproeier voor 
ontkistingsolie’ en de instructies op de 
verpakking van het ontkistingsolie in acht.

☞ Belangrijke opmerking:
 ▪ Voor elk betonneerproces:

- Ontkistingsolie flinterdun, gelijkmatig 
en in een gesloten laag op de 
bekistingsplaat en frontzijden 
aanbrengen.

 ▪ Loopsporen van ontkistingsolie op de 
bekistingsplaat vermijden.

 ▪ Overdosering heeft een negatieve invloed op 
de betonvlakken.

De juiste dosering en het correcte gebruik van 
het ontkistingsproduct vooraf op minder 
zichtbare plaatsen in het gebouw testen.

A max. l=60 mm

9727-013

9727-012

A

98033-108
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Hulpstempels, betontechnologie en ontkisten

Wanneer ontkisten?

De voor het ontkisten benodigde betonsterkte is 
afhankelijk van de belastingsfactor α. Deze kan uit 
volgende tabel worden afgelezen.

Belastingsfactor α

Wordt als volgt berekend:

Geldig voor een ontwerplast EGontwerp = 2,00 kN/m2 en een effectieve 
belasting in de vroeg ontkiste toestand van NLbouwtoestand = 1,50 kN/m2

EGD: berekend met γbeton = 25 kN/m3 
EGontwerp: belasting voor vloerconstructie enz

Voorbeeld: een vloerdikte 0,20 m met effectieve 
belasting in de eindtoestand 5,00 kN/m2 levert een 
belastingsfactor α van 0,54 op.
Het ontkisten/ontspannen kan daarom reeds na het 
bereiken van 54% van de 28 dagensterkte van het 
beton gebeuren. Het draagvermogen komt dan 
overeen met dat van het voltooide gebouw.

Waarom hulpstempels na het 
ontkisten?

De ontkiste en ontspannen of van steigers ontdane 
vloer kan zijn eigen gewicht en nuttige lasten uit de 
bouwtoestand dragen, maar niet de betonneerlasten 
van de daaropvolgende vloer.
De doorstempeling dient ter ondersteuning van de 
vloer en verdeelt de betonneerlasten over meerdere 
vloeren.

Correcte plaatsing van de 
hulpstempels

Hulpstempels zorgen voor een lastverdeling tussen de 
jonge en de onderliggende vloer. Deze lastverdeling is 
afhankelijk van de verhouding van de vloersterktes.

Sterkteontwikkeling van jong beton

Grove richtwaarden staan in DIN 1045-3:2008, tabel 2, 
waaruit de duur tot het bereiken van 50% van de 
eindsterkte (28 dagensterkte) kan worden afgelezen, 
afhankelijk van temperatuur en beton.
De waarden gelden alleen, als het beton gedurende de 
gehele periode deskundig wordt nabehandeld.
Voor een beton met een gemiddelde 
sterkteontwikkeling kan dus volgend afgeleid diagram 
worden gebruikt.

Betonsterkteontwikkeling middelmatig

Neem de berekeningsdocumentatie ‘Ontkisten 
van vloeren in de hoogbouw’ in acht of 
raadpleeg uw Doka-technicus.

α = EGD + NLbouwtoestand

EGD + EGontwerp + NLeindtoestand

Vloerdikte 
d (m)

Eigen last 
EGD 

(kN/m2)

Belastingsfactor α
NLeindtoestand

2,00 
kN/m2

3,00 
kN/m2

4,00 
kN/m2

5,00 
kN/m2

0,14 3,50 0,67 0,59 0,53 0,48
0,16 4,00 0,69 0,61 0,55 0,50
0,18 4,50 0,71 0,63 0,57 0,52
0,20 5,00 0,72 0,65 0,59 0,54
0,22 5,50 0,74 0,67 0,61 0,56
0,25 6,25 0,76 0,69 0,63 0,58
0,30 7,50 0,78 0,72 0,67 0,62
0,35 8,75 0,80 0,75 0,69 0,65

☞ Belangrijke opmerking:
Worden de vloerstempels niet ontspannen en 
de vloer daardoor geactiveerd, dan blijven de 
vloerstempels met het eigen gewicht van de 
vloer belast.
Dit kan bij het betonneren van de 
bovenliggende vloer tot een verdubbeling 
van de vloerstempelbelasting leiden.
Voor deze overbelasting zijn de vloerstempels 
niet ontworpen. Hierdoor kan gevolgschade 
aan de bekisting, aan de vloerstempels en aan 
het bouwwerk ontstaan.

☞ Raadpleeg een vakman!
In het algemeen dient de kwestie van de 
hulpstempels onafhankelijk van de 
bovenstaande gegevens altijd met de 
bevoegde vaklui te worden besproken.
Lokale normen en voorschriften in acht nemen!
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Doorbuiging van jong beton

De elasticiteitsmodule van het beton bereikt al na 3 
dagen meer dan 90% van de 28 dagenwaarde 
onafhankelijk van de betonsamenstelling. Voor het 
jonge beton treedt dus slechts een onbeduidende 
vergroting van de elastische vervorming op.
De kruipvervorming, die pas na meerdere jaren 
wegsterft, bedraagt een veelvoud van de elastische 
vervorming.
Een vroege ontkisting – bijv. na 3 dagen in plaats van 
na 28 dagen – leidt daarom slechts tot een vergroting 
van de totale vervorming van minder dan 5%.
Daartegenover ligt het kruipaandeel van de vervorming 
ten gevolge van verschillende invloeden, zoals bijv. 
sterkte van de toeslagstoffen of luchtvochtigheid, 
tussen de 50% en 100% van de normale waarde. 
Daarom is de totale doorbuiging van de vloer nagenoeg 
onafhankelijk van het tijdstip van de ontkisting.

Barsten in jong beton

De ontwikkeling van de hechtsterkte tussen 
bewapening en beton verloopt in jong beton sneller dan 
die van de druksterkte. Daaruit volgt dat een vroege 
ontkisting geen negatieve invloed heeft op de grootte 
en verdeling van barsten aan de trekzijde van 
constructies van gewapend beton.
Andere barstvorming kan met een adequate 
nabehandeling doeltreffend worden voorkomen.

Nabehandeling van jong beton

Jong beton is bij ter plaatse gestort beton blootgesteld 
aan invloeden die tot barstvorming en een langzamere 
sterkteontwikkeling kunnen leiden:
 ▪ vroegtijdige uitdroging
 ▪ snelle afkoeling in de eerste dagen
 ▪ te lage temperatuur of vorst
 ▪ mechanische beschadiging van het betonoppervlak
 ▪ Hydratatiewarmte
 ▪ enz.
De eenvoudigste beschermmaatregel is de bekisting 
langer tegen het betonoppervlak te laten. Deze 
maatregel dient in elk geval naast de bekende extra 
maatregelen van de nabehandeling te worden 
toegepast.

Ontspannen van de bekisting bij 
vloeren met een grote spanwijdte van 
meer dan 7,5 m

Bij dunnen betonvloeren met een grote spanwijdte 
(bijv. in parkeergarages) dient het volgende in acht te 
worden genomen:
 ▪ Bij het ontspannen van de vloervelden treden 

kortstondig extra belastingen op voor de nog niet 
ontspannen vloerstempels. Dit kan tot een 
overbelasting en beschadiging van de vloerstempels 
leiden.

 ▪ Pleeg a.u.b. overleg met uw Doka-technicus.

l ... vloerspanwijdte vanaf 7,50 m

☞ Principieel geldt:
 ▪ Het ontspannen dientin het algemeen van 

de ene zijde naar de andere of van het 
vloermidden (veldmidden) naar de 
vloerranden te worden uitgevoerd.
Bij grote spanwijdtes is deze werkwijze 
absoluut noodzakelijk!

 ▪ Het ontspannen mag in geen geval van 
beide zijden naar het midden gebeuren!

A lastverplaatsing

l

98059-105

A A

A A

l

98059-105
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Productoverzicht[kg]Art.-nr.

Dokadek paneel 1,22x2,44m 49,9 586501000
Dokadek paneel 0,81x2,44m 40,1 586502000
Dokadek-Element

Doka vloerstempel Eurex 30 top 250 12,8 586092400
Lengte: 148 - 250 cm
Doka vloerstempel Eurex 30 top 300 16,4 586093400
Lengte: 173 - 300 cm
Doka vloerstempel Eurex 30 top 350 20,7 586094400
Lengte: 198 - 350 cm
Doka vloerstempel Eurex 30 top 400 24,6 586095400
Lengte: 223 - 400 cm
Doka vloerstempel Eurex 30 top 450 29,1 586119400
Lengte: 248 - 450 cm
Doka vloerstempel Eurex 30 top 550 38,6 586129000
Lengte: 303 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 30 top

Doka vloerstempel Eurex 20 top 150 8,0 586096000
Lengte: 92 - 150 cm
Doka vloerstempel Eurex 20 top 250 12,7 586086400
Lengte: 148 - 250 cm
Doka vloerstempel Eurex 20 top 300 14,3 586087400
Lengte: 173 - 300 cm
Doka vloerstempel Eurex 20 top 350 17,4 586088400
Lengte: 198 - 350 cm
Doka vloerstempel Eurex 20 top 400 21,6 586089400
Lengte: 223 - 400 cm
Doka vloerstempel Eurex 20 top 550 32,3 586090400
Lengte: 298 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

Afneembare driepoot top 12,0 586155500
Stützbein top

Afneembare driepoot 15,6 586155000
Stützbein

Afneembare driepoot 1,20m 20,7 586145000
Stützbein 1,20m

Dokadek wandhouder 4,5 183063000
Dokadek-Wandhalter

Dokadek vaste kop 2,4 586506000
Dokadek-Auflagerkopf

Dokadek hoekkop 5,6 586539000
Dokadek-Eckkopf

Dokadek wandkop 4,3 586536000
Dokadek-Wandkopf

Dokadek randkop 18mm 4,0 586544000
Dokadek randkop 21mm 3,9 586545000
Dokadek randkop 27mm 3,8 586546000
Dokadek-Randkopf

Dokadek kruiskop 2,6 586543000
Dokadek-Kreuzkopf

Verbindingspen met borging 16mm 0,25 582528000
Federbolzen 16mm

Verzinkt
Geel gelakt

Verzinkt

Verzinkt

Verzinkt
Hoogte: 80 cm
Leveringstoestand: ingeklapt

Verzinkt
Hoogte: 80 cm
Leveringstoestand: ingeklapt

Verzinkt
Hoogte: 120 cm
Leveringstoestand: ingeklapt

Donkerbruin
Lengte: 138 cm

Verzinkt
Hoogte: 33 cm

Verzinkt
Hoogte: 54 cm

Verzinkt
Hoogte: 56 cm

Verzinkt
Hoogte: 36 cm

Verzinkt
Hoogte: 32 cm

Verzinkt
Lengte: 15 cm
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Dokadek pasdrager 2,44m 18mm 16,9 586509000
Dokadek pasdrager 1,22m 18mm 8,7 586510000
Dokadek pasdrager 0,81m 18mm 6,0 586511000
Dokadek pasdrager 2,44m 21mm 16,6 586512000
Dokadek pasdrager 1,22m 21mm 8,5 586513000
Dokadek pasdrager 0,81m 21mm 6,0 586514000
Dokadek pasdrager 2,44m 27mm 16,7 586515000
Dokadek pasdrager 1,22m 27mm 8,6 586516000
Dokadek pasdrager 0,81m 27mm 5,7 586517000
Dokadek-Ausgleichsträger

Dokadek inhangbeugel H20 1,6 586518000
Dokadek-Einhängebügel H20

Dokadek dragersteun H20 5,8 586550000
Dokadek-Trägeraufnahme H20

Dokadek leuningschoen kort 4,3 586519000
Dokadek-Stirngeländerschuh

Dokadek leuningschoen lang 10,1 586520000
Dokadek-Längsgeländerschuh

Spanband 5,00m 2,8 586018000
Zurrgurt 5,00m

Doka express anker 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm

Doka express veer 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm

Steigerbuis 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Gerüstrohr 48,3mm 0,50m

Spanbeugel 8 2,7 582751000
Spannbügel 8

Zekeringsplaat voor spanbeugel 8 0,05 582753000
Sicherungsblech für Spannbügel 8

Schoorklem B 1,4 586195000
Verschwertungsklammer B

Dokadek montagestang B 3,1 586540000
Dokadek-Montagestange B

Dokadek montagestang 2,9 586522000
Dokadek-Montagestange

Verzinkt
Geel gelakt

Verzinkt
Breedte: 15 cm
Hoogte: 35 cm

Verzinkt
Hoogte: 35 cm

Verzinkt
Lengte: 23 cm
Hoogte: 56 cm

Verzinkt
Lengte: 125 cm
Hoogte: 66 cm

Geel

Verzinkt
Lengte: 18 cm
De montagehandleiding volgen!

Verzinkt
Diameter: 1,6 cm

Verzinkt

Verzinkt
Breedte: 19 cm
Hoogte: 46 cm
Sleutelmaat: 30 mm

Rood
Lengte: 23 cm

Blauw gelakt
Lengte: 36 cm

Aluminium
Lengte: 215 - 386 cm

Aluminium
Lengte: 215 - 386 cm
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Dokadek montagestang verlenging 2,00m 1,5 586538000
Dokadek-Montagestangenverlängerung 2,00m

Dokadek ontkistingshulp 5,0 586541000
Dokadek-Ausschalwerkzeug

Dokadek verlenging voor ontkistingshulp 1,50m 3,1 586559000
Dokadek-Ausschalwerkzeugverlängerung 1,50m

DekDrive 57,9 586526000
DekDrive

DekLift 4,50m 368,0 586553000
DekLift 4,50m

Trapje 0,97m 23,5 586555000
Podesttreppe 0,97m

Verrijdbare stelling DF 44,0 586157000
Mobilgerüst DF

Toebehoren verrijdbare stelling DF 13,3 586164000
Zubehörset Mobilgerüst DF

Dokadek draagelement H20 eco P 1,10m 5,7 189959000
Dokadek-Systemträger H20 eco P 1,10m

Doka drager H20 eco P 1,10m 5,7 189958000
Doka-Träger H20 eco P 1,10m

Doka plaat 3-SO 21mm 244/122cm 31,2 186096000
Doka plaat 3-SO 27mm 244/122cm 38,6 187090000
Doka-Schalungsplatte 3-SO

Doka harnas 3,6 583022000
Doka-Sicherheitsgeschirr

Transportmateriaal

Dokadek stapelpallet panelen 1,22x2,44m 75,7 586523000
Dokadek-Elementpalette 1,22x2,44m

Aluminium

Geel gepoedercoat
Lengte: 212 cm

Geel gepoedercoat

Verzinkt
Lengte: 145 cm
Breedte: 88 cm
Hoogte: 108 cm
Leveringstoestand: ingeklapt

Verzinkt
De gebruikershandleiding volgen!

Aluminium
Breedte: 121 cm
Gelieve de nationale veiligheidstech-
nische voorschriften in acht te ne-
men!

Aluminium
Lengte: 185 cm
Breedte: 80 cm
Hoogte: 255 cm
Leveringstoestand: opgevouwen

Aluminium
Houten delen geel gelazuurd
Lengte: 189 cm

Geel gelazuurd

Geel gelazuurd

Geel gelazuurd

De gebruikershandleiding volgen!

Verzinkt
Hoogte: 26 cm



Art.-nr.[kg] Art.-nr.[kg]
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Dokadek stapelpallet panelen 0,81x2,44m 67,1 586524000
Dokadek-Elementpalette 0,81x2,44m

Aanklembaar wielstel 27,3 586525000
Aufsteck-Radsatz

Dokadek stapelpallet pasdragers 62,5 586528000
Dokadek-Ausgleichsträgerpalette

Doka galva container 1,20x0,80m 75,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m

Galva container tussenschot 0,80m 3,7 583018000
Galva container tussenschot 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung

Doka onderdelenbox 106,4 583010000
Doka-Kleinteilebox

Doka traliebox 1,70x0,80m 87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

Doka stapelpallet 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Doka stapelpallet 1,20x0,80m 39,5 583016000
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

Aanklemwiel B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

Verzinkt
Hoogte: 26 cm

Verzinkt

Verzinkt
Lengte: 119 cm
Breedte: 79 cm
Hoogte: 81 cm

Verzinkt
Hoogte: 78 cm

Houten delen geel gelazuurd
Stalen delen verzinkt

Houten delen geel gelazuurd
Stalen delen verzinkt
Lengte: 154 cm
Breedte: 83 cm
Hoogte: 77 cm

Verzinkt
Hoogte: 113 cm

Verzinkt
Hoogte: 77 cm

Verzinkt
Hoogte: 77 cm

Blauw gelakt
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Wereldwijd in uw buurt

Doka behoort tot de wereldwijd leidende bedrijven in de 
ontwikkeling, productie en verkoop van 
bekistingstechniek voor alle bouwtoepassingen.
Met meer dan 160 verkoop- en logistieke vestigingen in 
meer dan 70 landen beschikt de Doka Group over een 
sterk verkoopnetwerk, waarmee een snelle en 

professionele beschikbaarstelling van materiaal en 
technische support gegarandeerd is.
De Doka Group is een bedrijf van de Umdasch Group 
en heeft wereldwijd meer dan 6000 medewerksters en 
medewerkers in dienst.
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