FUNDAMENTELE VERBETERING

VOOR WONINGBOUW

PART OF THE
COPIAM GROUP

KANAALBREEDPLAAT

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN
gecertificeerd
®

De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer
en de breedplaatvloer. De KanaalBreedPlaat bestaat uit een
basiselement met ribben waarop een topvloerplaat wordt geplaatst.
Bouwen met de KanaalBreedPlaat past binnen de vertrouwde
bouwprocessen en maakt het mogelijk efficiënter en makkelijker te

KOMO

bouwen en de faalkosten te minimaliseren. Efficiënt en eenvoudig
bouwen in zes stappen.

EFFICIËNT EN EENVOUDIG
Bouwen met de KanaalBreedPlaat is bouwen volgens een
eenvoudig droog prefab systeem. Dat betekent een snelle
doorlooptijd. De KanaalBreedPlaat is ontworpen om binnen
één dag de verdiepingsvloer van vijf woningen te realiseren.

UNIEK TRAPGAT
In het bouwproces met de KanaalBreedPlaat wordt
de trapgatsparing in één keer gelegd; er zijn geen
raveelconstructies nodig. Een fundamentele innovatie – uniek
in de woningbouw – die het bouwproces aanzienlijk versnelt
en vereenvoudigt.

INTEGRALE BENADERING
De KanaalBreedPlaat biedt alle vrijheid voor het leggen van
standaard leidingen voor onder meer lucht, elektra en water.
De integrale benadering van constructie en de installaties
voorkomt faalkosten tijdens de bouw.

KANAALBREEDPLAAT
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STAP 1

Foto: Silka kalkzandsteen wanden

VERTROUWDE
VOORBEREIDING
BEKEND PRINCIPE

De voorbereiding en engineering voor de
KanaalBreedPlaat zijn niet anders dan die van
traditionele verdiepingbouw met een kanaalplaat of een
breedplaat. Geen ingewikkelde werkzaamheden: het
zelfdragende basiselement kan direct op kalkzandsteen
of prefab betonnen wanden worden geplaatst. Het
basiselement is beschikbaar in variabele lengtes en
breedtes; overspanningen tot 7500 mm zijn mogelijk.

• Engineering en
voorbereiding op
vertrouwde wijze
• Overspanningen tot
7500 mm mogelijk
• Direct te monteren op
kalkzandsteen of
prefab

		

betonnen wand
• Standaard 3500 mm
breed

VERTROUWD
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STAP 2

MONTAGE ZELFDRAGEND
BASISELEMENT
EENVOUDIG IN GEBRUIK
Het ontwerp van de KanaalBreedPlaat is gericht op het
versnellen en vereenvoudigen van het bouwproces. Het
zelfdragende basiselement maakt onderstempeling tijdens de
bouw overbodig. Basiselementen worden eenvoudig gehesen
met de geïntegreerde kogelkopankers. De trapgatsparing in
het trapgatelement, een speciale variant van het basiselement,
is direct na het plaatsen van het element klaar voor montage
van de trap. Koppeling van basiselementen vindt plaats door
een schroefverbinding die een constructieve schijf creëert en
de afzonderlijke elementen nivelleert.

• Geïntegreerde
trapgatsparing
• Geen onderstempeling
nodig
• Kogelkopankers
opgenomen voor
gemakkelijke plaatsing
• Eenvoudige en sterke
verbinding tussen de
basiselementen

ZELFDRAGEND
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MONTAGE INSTALLATIES

STAP 3

INTEGRAAL TE GEBRUIKEN
De KanaalBreedPlaat faciliteert alle bestaande
installatieconcepten in de woningbouw. Leidingen
kunnen snel in de installatieruimte van het basiselement
worden gemonteerd. De ruime sparingen in de
ribben van de KanaalBreedPlaat maken monteren
van leidingwerk eenvoudig. In de koprib zit een
leidingdoorvoer voor snelle montage van verticaal
leidingwerk en aansluitingen in de wanden.
Standaardkanalen kunnen gewoon worden toegepast.

• Snel en efficiënt
monteren van
installaties
• Standaardkanalen
toepasbaar
• Centraaldoos van
bovenaf bereikbaar

RUIMTE
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STAP 4

MONTAGE TOPVLOERPLAAT
SLIM, LICHT EN PREFAB
De topvloerplaat wordt op het basiselement geplaatst nadat
de horizontale leidingen zijn aangebracht. Door toepassing
van de topvloerplaat is een deklaag overbodig en wordt de
bouwtijd verkort. De 50 mm dikke topvloerplaat geeft een
massief gevoel bij een relatief laag gewicht. Het aanbrengen
van een ontkoppelstrook op de ribben zorgt voor akoestische
ontkoppeling, waardoor een volledig zwevende topvloer wordt
gerealiseerd. De topvloerplaat wordt waar gewenst voorzien
van sparingen om leidingen verticaal door te kunnen voeren
naar de bovengelegen ruimte en wanden.

• Geen droogtijd, dus
een kortere bouwtijd
• Lichtgewicht
betonnen
topvloerplaat met
een massief gevoel
• Ruime sparingen
voor monteren
verticale leidingen
• Akoestisch
ontkoppelde
topvloerplaat

SNELHEID
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STAP 5

MONTAGE WANDEN & TRAPPEN

SNEL GEREED
Na het leggen van de topvloerplaat is de
KanaalBreedPlaat direct klaar voor het monteren van
wanden en trappen. In de trapgatsparing op maat kunnen
alle gangbare trappen direct worden gemonteerd.
De kopbalken van de KanaalBreedPlaat zijn zo ontworpen
dat wanden direct kunnen worden geplaatst. Wanneer
nodig kan de rib in de gevel als latei worden uitgevoerd.
Voor koppelingen met trappen, wanden en dak zijn
standaard details beschikbaar.

• Trapgatsparing direct
klaar voor alle
gangbare trappen
• Woningscheidende
wand direct
doorstapelbaar
• Stabiliteitswand en
gevel eenvoudig
koppelbaar
• Standaard details
beschikbaar

DIRECT DOORBOUWEN
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STAP 6

AFWERKING

STRAK EN ESTHETISCH
De KanaalBreedPlaat faciliteert een snelle, strakke
en gemakkelijkeafwerking, gericht op een esthetisch
eindresultaat. De aanzienlijke breedte van het basiselement
(tot 3500 mm) zorgt voor een strak plafond met een beperkt
aantal naden. De randen van de topvloerplaat worden
afgesmeerd, waardoor de toepassing van een dekvloer
overbodig is. De leidingdoorvoer in de topvloerplaat wordte
envoudig afgedekt met de meegeleverde verloren bekisting
op maat en vervolgens afgesmeerd. De trapgatsparing
behoeft in de praktijk nauwelijks tot geen afwerking.

• Strak plafond met
beperkt aantal naden
• Trapgatsparing direct
afgewerkt
• Eenvoudige afwerking
doorvoersparing met
meegeleverde verloren
bekisting op maat

“UNIEKE VERBETERINGEN VOOR WONINGBOUW:
DE KANAALBREEDPLAAT COMBINEERT DE VOORDELEN
VAN VERNIEUWING MET BEPROEFDE BOUWPROCESSEN”

NAADLOOS
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OPTIES

De standaard KanaalBreedPlaat is een compleet product
dat uitstekend geschikt is als verdiepingsvloer voor
seriematige woningbouw. Naast het basisproduct
biedt KanaalBreedPlaat een aantal opties om vrijheid in
ontwerp en koperskeuzes te faciliteren.
Een greep uit de mogelijkheden:
• Grote overspanning
Voor overspanningen groter dan 6200 mm kunnen ribben
van het basiselement verzwaard worden uitgevoerd. De
rib- en pakkethoogte neemt daarmee toe.
• Lateifunctie, uitkraging, lijnlast
Voor het dragen van gevels, lateifunctie of het realiseren
van een uitkraging kunnen ribben verzwaard of dragend
worden uitgevoerd.
• Balkon
Het is mogelijk om een voorgeschreven voorziening in het
basiselelement op te nemen om eenvoudig een balkon
(ISOKORF) aan KanaalBreedPlaat op te hangen.
• Instortvoorzieningen en sparingen
Aanvullende prefab voorzieningen, zoals extra
centraaldozen, gasbeton, open sparingen, inkassingen,
(haakse) manteldoorvoeren of instortankers in
basiselementen zijn mogelijk. De topvloerplaat kan met
open sparingen worden uitgevoerd.
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OPTIES (VERVOLG)
• Dam of verbrede rib
Voor het ondersteunen van bijvoorbeeld een dragend
knieschot dwars op de overspanning, een dragende wand
of een dakkapanker kan een dam worden opgenomen in het
basiselement of een rib worden verbreed.
• Vloerverwarming en/of plafondkoeling
Topvloerplaten en/of plafondschillen kunnen prefab worden
uitgevoerd met klimaatleidingen. Bij vloerverwarming wordt de
topvloerplaat 15 mm dikker (totaal 65 mm). De topvloerplaat
wordt voorzien van een aansluitopening voor het verbinden van
het register aan de verdeler.
• Afschot topvloerplaat badkamer
De topvloerplaat van de badkamer kan desgewenst prefab
worden voorzien van afschot voor een inloopdouche. De
topvloerplaat wordt hierdoor 15 mm dikker (totaal 65 mm).
• Begane grondvloer toepassing
Isolatie wordt verlijmd aan de onderzijde van de
KanaalBreedPlaat basiselementen, die tevens kunnen worden
voorzien van oplegnokken onder de kop van iedere rib.
• Woningscheidende toepassing
Voor woningscheidende toepassing wordt een specifiek
akoestischontkoppelmateriaal toegepast en bestaan
woningscheidende elementkoppelingen. Bouwknopen worden
per project beoordeeld.
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VOORDELEN

• Droog bouwproces
• Geen onderstempeling nodig
• Voorziening voor valbeveiliging mogelijk
• Zelfnivellerende elementkoppeling voor schijfwerking
• Vlak en spuitklaar plafond met minimaal aantal naden
• Direct afgewerkt trapgat zonder raveling
• Ruime sparingen voor plaatsen installaties
• Voorbereiding vloerverwarming in topvloerplaten mogelijk
• Prefab afschot voor inloopdouche en drainsparing mogelijk
• Eenvoudige afwerking doorvoersparingen met verloren
bekisting
• Topvloer na afsmeren naden klaar voor vloerbedekking
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EIGENSCHAPPEN
AFMETINGEN

VLOERDIKTE

Basiselement

Standaard vloerpakket

Lengte:

4800 mm – 7500 mm

Elementlengte tot 6200 mm

300 mm*

Standaardbreedte:

3500 mm

Elementlengte tot 7500 mm

355 mm*

* geen afwerklaag nodig
Trapgatelement 1
Constructieve trapsparing max. 3200 mm x 1230 mm

Opbouw vloerpakket

Lengte:

min. 2400 mm

Dikte plafondschil

Breedte:

3500 mm
Dikte rib (lengte tot 6200 mm)

Trapgatelement 2

of

Constructieve trapsparing max. 2100 mm x 1830 mm

Dikte rib (lengte tot 7500 mm)

Lengte:

min. 3000 mm

Breedte:

2400 mm

Akoestische ontkoppeling

65 mm
180 mm

BELASTING
Permanente belasting

235 mm
5 mm

Basiselement*

3,00 kN/m2

Installaties

0,20 kN/m2

Topvloerplaat*

1,25 kN/m2

Optie woningscheidend

+8 mm
50 mm

basisvloer tot 6200 mm; de uiteindelijke

+15 mm

permanente belasting is afhankelijk van

Paselement

*LET OP: indicatief eigengewicht voor

Lengte:

1200 mm – 7500 mm

Dikte topvloerplaat

Breedte:

800 mm – 3500 mm

Optie vloerverwarming / afschot

het legplan, vloerbelasting en opties.
Topvloerplaat*

SPARINGEN & VOORZIENINGEN

Veranderlijke belasting

Lengte:

max. 5200 mm

Standaard voorzieningen basiselement

Breedte:

max. 3500 mm

Bruto ribsparing

180 mm x 130 mm

Personen

Kopribsparing

200 mm x 30 mm

Binnenwanden

1,75 kN/m2
0,80 kN/m2

* topvloerplaten worden akoestisch ontkoppeld op de ribben van
het basis-, trapgat- of paselement geplaatst nadat de horizontale
installaties zijn aangebracht; vorm en afmeting van topvloerplaten
volgt meestal de kamers
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KanaalBreedPlaat is een product van
Slimline Buildings B.V., onderdeel van
de Copiam Group.

PART OF THE
COPIAM GROUP

Slimline Buildings B.V.
Estlandsestraat 6
7202 CP Zutphen
T: 0575-599 601
F: 0575-599 499
E: info@kanaalbreedplaat.nl
W: www. kanaalbreedplaat.nl

