Tabel 1. Grondkerende kelderwanden met Silka lijmblokken of elementen
Hoogte in m

Wanddikte in mm
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-

Silka kalkzandsteen elementen

ß: grondwaterstand ten opzichte van hoogte kelder. ß = 0,25 betekent: grondwater komt tot 25% van de hoogte van de kelder.
Eventuele spantbelasting en belastingen op het maaiveld direct naast de kelderwand zijn niet in de tabel verwerkt.

Tabel 2. Mestkerende tussenwanden met Silka
lijmblokken of elementen
Hoogte in m

Wanddikte in mm

De dikte van de tussenwanden is

peilverschil kelders

afhankelijk van het peilverschil

maximaal 70 cm

volle hoogte

tussen twee naast elkaar gele-

tot 0,9

100

100

gen mestkelders.

1,2

150

150

1,5
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-
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kelders voor mengmest
en stallenbouw
Onder of bij veel stallen voor rundvee, varkens en pluimvee worden kelders
gebouwd voor de opslag van mest. Vaak is dat mengmest, een combinatie van
urine en uitwerpselen. Silka kalkzandsteen is een uitstekend bouwmateriaal
om de wanden van deze kelders op te trekken. Uiteraard kan Silka ook worden
gebruikt voor de stal.
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