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Doorwerken in natte
en koude perioden
Om het de aannemer gemakkelijk te maken levert Calduran Kalkzandsteen
elementenprojecten op verzoek onder het “Doorwerksysteem”.
Hierbij worden, tegen een geringe meerprijs, de kalkzandsteenproducten
droog aangeleverd en onder andere door middel van folie optimaal
beschermd tegen winterse weersomstandigheden. De meerprijs is slechts
een fractie van de kosten als gevolg van verleturen en gemiste inkomsten
door vertraging.

De voordelen
-H
 et gemiddeld vochtgehalte van de kalkzandsteenproducten is maximaal 10%;
- Pallets met passtukken zijn verpakt in folie;
- Ook de kimblokken staan op pallets en zijn
verpakt in folie;
- Op verzoek geeft een projectbegeleider van
Calduran Kalkzandsteen specifieke bouwplaats
begeleiding.
Neem voor projecten volgens het ‘Doorwerk
systeem’ tijdig contact op met het projectbureau
van Calduran Kalkzandsteen.

2 Calduran Strooigrip
Strooigrip® is een middel voor gladheidbestrijding
tijdens de ruwbouw. Dit als vervanging voor
strooizout dat kalkzandsteen aantast.
Te bestellen via afdeling planning & logistiek.
3A
 fdekken op de losplaats met Calduran
afdekzeil
De producten lossen op een vlakke ondergrond
op twee steigerdelen of baddingen en afdekken
met het Calduran afdekzeil. Lossen buiten de
bouwplaats is de verantwoordelijkheid van de
aannemer.

4. A
 fdekken op de werkplek met de
Calduran Doorwerkhoes
De elementen of blokken die naar de werkplek
zijn geopperd op minimaal twee baddingen of
houten regels plaatsen zodat optrekken van
vocht en vervuiling wordt voorkomen.
Producten kunnen worden afgedekt met de
Calduran Doorwerkhoes.
Te bestellen via afdeling planning & logistiek.

U kunt in het voorbereidingsschema aangeven
dat u gebruik wilt maken van het doorwerksysteem.
1W
 elke maatregelen moeten worden
getroffen
- Er mag geen beijzelde kalkzandsteen worden
verwerkt;
- De hijsgaten van de lijmblokken en elementen
dienen schoon en ijsvrij te zijn in verband met
voldoende grip van de elementenklem;
- De lijmmortel pas aanbrengen juist vóór het
stellen van de blokken of elementen, dus de
lijm niet te ver vooruit aanbrengen;
- Geen pekel of keukenzout strooien in de nabijheid van kalkzandsteen, dit kan schade veroorzaken aan het lijm- en metselwerk. Indien het
nodig is vanuit het oogpunt van gladheidbestrijding dient men Calduran strooigrip® te gebruiken;
- Zorg ervoor dat er geen plasvorming op vloeren
kan optreden door regenval. Dit voorkomt een
spekgladde werkvloer bij vorst en het optrekken
van water in de kim.

6 Calduran winterlijmmortel
De winterlijmmortel van Calduran Kalkzand
steen is afgestemd op het werken bij lage
temperaturen. De verse lijmmortel mag een
korte periode bevriezen. De verharding stopt,
maar gaat verder als de temperatuur boven
nul komt. Als het zowel overdag als ’s nachts
vriest mag er niet meer gelijmd worden.
Dek vers gelijmd metselwerk af.

Bureau Weerverletbestrjiding
Het bureau weerverletbestrijding raadt aan
om in koude en natte omstandigheden het
Calduran doorwerksysteem te gebruiken.
Voor meer informatie over de omstandigheden
waarin u wel of niet kunt werken kunt u hier
terecht:

Gebruik het Calduran Doorwerksysteem en voorkom dat uw bouwplaats stilligt.

5 Afdekken van de kim
Afdekken met een afdekplank of steigerplank.
De kimmen kunnen dan snel en eenvoudig
sneeuwvrij worden gemaakt.

Bureau weerverletbestrijding
Onderdeel Technisch Bureau Bouwnijverheid
Postbus 440
3840 AK Harderwijk
0341 4363 80

