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Bouwtechniek en Voorlichting
Postbus 97
3840 AB Harderwijk
Telefoon 0341 464 004
Telefax 0341 464 005

Om kalkzandsteen wanden tijdens de uitvoering veilig te schoren
heeft Calduran een nieuwe lichte en handzame schoor
ontwikkeld. Aan de uiteinden zijn de koppen onder een beperkte
hoek draaibaar waardoor men wanden veilig en efficiënt kan
schoren.
Wanden verkrijgen hun stabiliteit door dwarswanden en de
verbinding met bovenliggende vloeren. Als in de uitvoeringsfase
deze bovenliggende vloeren nog niet aanwezig zijn dienen
wanden tijdelijk geschoord te worden. Dit ter voorkoming van
ongevallen door wind of horizontale (stoot)belastingen (bij b.v.
het leggen van betonvloeren). De schoren dienen direct na of
tijdens het lijmen of metselen te worden aangebracht.
De koppen van de Calduran wandschoor zijn door een
ingenieus en geoctrooieerd draaisysteem onder een beperkte
hoek draaibaar. Hierdoor is geborgd dat schoren niet te steil
kunnen worden geplaatst maar dat wel een bepaalde flexibiliteit
aanwezig is.
Bij schoren met vaste koppen kan tijdens het aandraaien van de
bouten het lijmwerk worden gekraakt. Wanden kunnen dan
tijdens een storm bezwijken.
De sterkte van de schoor is afgestemd op het Calduran
Schooradvies. (buisafmeting rond 42,2 x 2,65 mm).
De weersvoorspelling met windkrachten voor geheel Nederland
is te vinden op www.calduran.nl

Levering
–
–

Levering via de bouwmaterialenhandel;
Bij kleine aantallen op pallets, bij grote aantallen of indien
gewenst in stalen bokken.

Verwerkingsvoorschriften
–
–

Schoren plaatsen onder 45 graden;
Voor een uitgebreid schooradvies met de vereiste
schoorafstanden zie het Calduran schooradvies.
Draaibare schoorkop

Dit productblad is met grootste zorg samengesteld. Nochtans kan Calduran Kalkzandsteen bv geen verantwoordelijkheid
aanvaarden voor enige schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken van de inhoud van dit informatieblad.
Calduran Kalkzandsteen behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties
aan te passen.
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