
Thermisch onderbreken van betonnen muren
De wandaansluiting Schöck Alphadock®
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Optimale thermische isolatie en draagvermogen 
Minder energieverlies, meer ontwerpvrijheid

Te belangrijk om te negeren
Tot dusver werden bouwknopen in muren van gewapend 
beton vaak genegeerd. De compensatie van de verloren 
energie gebeurde vervolgens gewoon aan de hand van 
de berekeningen. Sterk geïsoleerde gebouwschillen en 
nieuwe verwarmings- en ventilatieconcepten versterkten 
het negatieve effect van bouwknopen soms nog.  
In sommige gevallen zijn ze verantwoordelijk voor 40% 
van de totale energieverliezen. Ontwerpers hebben er alle 
belang bij dat deze zwakke punten worden weggewerkt 
om te voldoen aan de strengere energie-eisen. Met 
traditionele oplossingen zijn deze eisen vooral in grotere 
gebouwen, waarvoor strikte stabiliteitseisen gelden, 
moeilijk haalbaar.

Aantrekkelijk voor architecten en stabiliteitsingenieurs:
 ▶ Alphadock® beperkt het effect van bouwknopen die tot 
dusver onvermijdelijk werden geacht door architecten 
en stabiliteitsingenieurs.

 ▶ Alphadock® maakt het mogelijk grote gebouwen met 
hoge statische belastingen te ontwerpen die toch de 
striktste energienormen naleven.

 ▶ Alphadock® zorgt voor een aanzienlijke vermindering 
van de energiebehoeften van gebouwen.

 ▶ Alphadock® biedt architecten meer ontwerpvrijheid. Ze 
hoeven zich immers het hoofd niet meer te breken over 
de vraag hoe ze de energieverliezen gaan compenseren.

 ▶ Alphadock® verbetert het leefcomfort en binnenklimaat 
door koude bouwelementen binnenin het gebouw te 
voorkomen.

Overtuigend voor aannemers:
 ▶ Alphadock® is een voordelig product dat opmerkelijke 
prestaties biedt.

 ▶ Alphadock® is gemakkelijk en snel te installeren 
(weinig werk, vergelijkbaar met het aansluiten van 
een borstwering).

 ▶ De kostprijs van een Alphadock®-oplossing wordt 
grotendeels gecompenseerd door besparingen in de 
technische uitrusting van het gebouw (bijvoorbeeld 
een kleinere verwarmingsinstallatie).

Maakt ingenieurs nieuwsgierig:
 ▶ Dankzij Alphadock® is het mogelijk gebouwen met 
meerdere verdiepingen op te trekken die doeltreffend 
geïsoleerd zijn. 

 ▶ Alphadock®-oplossingen worden berekend volgens een 
eenvoudig stabiliteitsprincipe en vereenvoudigen de 
stabiliteitsberekeningen voor de ingenieur.

 ▶ Alphadock® is ook geschikt voor de aansluiting 
van kolommen (raadpleeg daarvoor eerst ons team 
Engineering).

Voordelen voor opdrachtgevers:
 ▶ Alphadock® bespaart energie, vermindert de emissies 
en doet de exploitatiekosten van een woning fors dalen.

 ▶ Alphadock® voorkomt koudebruggen en verhindert zo 
het risico op schimmelgroei. Schade aan het gebouw 
en renovatiekosten worden daardoor doeltreffend 
voorkomen.

 ▶ Alphadock® verhoogt de gebruikswaarde van de 
verschillende kamers en heeft een positieve invloed 
op het omgevingsklimaat.

Ook milieu- en prijsbewuste bewoners zijn in hun nopjes: 
 ▶ De CO2-emissies zijn aanzienlijk lager, net als de 
verwarmingskosten.
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Koudebruggen ter hoogte van de aansluitingen tussen muren van gewapend beton veroorzaken enorme 

energieverliezen en bemoeilijken de naleving van de energie-eisen voor nieuwbouw.  Niet zelden veroorzaken 

ze bovendien schade aan de constructie door condensatie of schimmelvorming.  Een optimale isolatie van 

de gebouwschil zorgt voor enorme energiebesparingen. Dat is echter in de praktijk niet evident, gezien de 

stabiliteitsvereisten voor muren van gewapend beton. Dankzij Alphadock® behoort dit probleem voortaan tot het 

verleden. Deze nieuwe muurverbinding maakt het mogelijk om optimale isolatiewaarden te combineren met een 

maximaal draagvermogen.

Optimale thermische isolatie en draagvermogen 
Minder energieverlies, meer ontwerpvrijheid

De gele cirkels geven aan waar de Alphadock®-elementen geplaatst kunnen worden.
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Meteen overtuigend.
In België is een vijfde van alle verbruikte energie voor 
rekening van de verwarming van gebouwen. Tot 25% van 
de energieverliezen is toe te schrijven aan bouwknopen.  
De beperking van koudebruggen kan dus veel meer 
besparingen opleveren dan veel deskundigen beseffen.
De volgende thermografieken tonen duidelijk aan hoe 
Alphadock® koudebruggen doeltreffend kan wegwerken.

Thermografiek
Meteen overtuigend

Thermisch onderbroken aansluiting tussen muur en 
vloerplaat door middel van Alphadock®.
Alphadock® maakt de koudebrug tussen de isolatie van 
de buitenmuur en de isolatie op de vloerplaat zo klein 
mogelijk.  De warmteverliezen worden sterk beperkt en 
de oppervlaktetemperatuur in de kamer stijgt tot een 
niveau dat veel hoger ligt dan het kritieke dauwpunt. 
De verwarmingskosten dalen, in de kamers heerst een 
aangenaam klimaat en de psi-waarde van de verbonden 
muur van gewapend beton wordt met 10 verminderd tot 
0,03 W/mK (op basis van de catalogus van koudebruggen 
van het Zwitserse federale energiebureau OFEN).
In vergelijking met een oplossing op basis van cellenglas 
onder de vloerplaat biedt het gebruik van Alphadock® 
de volgende voordelen: de Alphadock®-oplossing op 
de vloerplaat maakt het mogelijk om de weerstand 
en sterkte van de fundering optimaal te benutten.  
Resultaat: nieuwe mogelijkheden voor de indeling van het 
verdichtingsoppervlak en een continue vloerdruk onder de 
muren. Nog een voordeel: de kostprijs is doorgaans lager 
dan die van externe isolatie van de gehele vloerplaat, met 
name omdat er minder uitgravingen moeten gebeuren 
in verhouding tot oplossingen met externe isolatie 
(cellenglas).

Aansluiting tussen muur en vloerplaat:
Oppervlaktetemperatuur = 16,2 °C
fRsi = 0,87

Muurhoek op kelderplaat
Bovenste grafiek met Alphadock®, onderste grafiek zonder 
Alphadock®.
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Thermisch onderbroken aansluiting tussen muur en  
tussenvloerplaat met Alphadock®
Een van de vaakst voorkomende lineaire bouwknopen 
doet zich voor ter hoogte van de overgang tussen koude 
kelderzones en warme gebouwonderdelen. Met behulp 
van Alphadock® kan een continue en doeltreffende isolatie 
worden gerealiseerd van de muren van gewapend beton die 
de perimeterisolatie doorkruisen.  Daardoor verminderen 
de warmteverliezen, verlagen de verwarmingskosten, 
wordt het risico van condensatie en schimmelvorming 
beperkt en komt een gezond klimaat tot stand.
Ter vergelijking: de psi-waarden van de thermisch 
onderbroken muur zijn drie keer lager dan in de niet-
geïsoleerde toestand van 0,98 W/(m⋅K) (catalogus 
van koudebruggen), naar 0,25 W/(m⋅K). (volgens de 
technische fiche van het OFEN 'Minimale Wärmebrücke 
und erdbebensicheres Bauen' 'Cas 1.2').

Aansluiting van muur op/onder tussenvloerplaat:
Oppervlaktetemperatuur = 18,1 °C
fRsi = 0,81

Isolatie van een houtconstructie met Alphadock®
Alphadock® beperkt de koudebrug tussen de isolatie van de 
buitenmuur en de isolatie onder de kelderplaat. De koude 
keldermuur is thermisch onderbroken en doeltreffend 
geïsoleerd met Alphadock®. De oppervlaktetemperatuur 
van de kelderplaat stijgt, zodat de condensatie vermindert, 
en bijgevolg ook de schade die daaruit voortvloeit voor 
de houtconstructie.
De levensduur van de gevel neemt aanzienlijk toe en 
prijzige renovatiewerken wegens vochtschade worden 
voorkomen. Bovendien liggen de verwarmingskosten lager 
omdat er minder warmteverlies is. En het binnenklimaat 
verbetert.

Houtconstructie:
Oppervlaktetemperatuur = 16,8 °C
fRsi = 0,89
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Bouwfysische berekening
Overzicht van de thermische isolatieprestaties

Binnenmuuraansluiting 
(Psi-coëfficiënten)

Aansluiting 
muur-fundering 
(Psi-coëfficiënten)

Fundering met 2 elementen per meter Fundering met 2 elementen per meter

Fundering met 3 elementen per meter Fundering met 3 elementen per meter

Fundering met 1 element per meter

Warmtedoorgangscoëfficiënt ψ [W/(m⋅K)]

U-coëfficiënt
Vloerplaat 
[W/(m2⋅K)]

U-coëfficiënt gevel [W/(m2⋅K)]

0,10 0,15 0,20 0,25

0,10 0,09 0,07 0,05 0,03

0,15 0,07 0,05 0,03 0,01

0,20 0,05 0,03 0,01 -0,01

0,25 0,02 0,00 -0,01 -0,03

Supplement voor vloerverwarming +0,04 W/(m⋅K)

Warmtedoorgangscoëfficiënt ψ [W/(m⋅K)]

U-coëfficiënt
Vloerplaat
[W/(m2⋅K)]

U-coëfficiënt gevel [W/(m2⋅K)]

0,10 0,15 0,20 0,25

0,10 0,15 0,14 0,13 0,11

0,15 0,13 0,12 0,10 0,09

0,20 0,11 0,09 0,08 0,07

0,25 0,09 0,07 0,06 0,04

Supplement voor vloerverwarming +0,07 W/(m⋅K)

Warmtedoorgangscoëfficiënt ψ [W/(m⋅K)]

U-coëfficiënt
Vloerplaat
[W/(m2⋅K)]

U-coëfficiënt gevel [W/(m2⋅K)]

0,10 0,15 0,20 0,25

0,10 0,22 0,20 0,19 0,13

0,15 0,19 0,18 0,17 0,10

0,20 0,17 0,16 0,14 0,08

0,25 0,15 0,13 0,12 0,06

Supplement voor vloerverwarming +0,10 W/(m⋅K)

U-coëfficiënt
Vloer 

[W/(m2⋅K)]

Warmtedoorgangscoëfficiënt 
ψ [W/(m⋅K)]

0,10 0,14

0,15 0,13

0,20 0,10

0,25 0,08

Supplement voor vloerverwarming +0,05 W/(m⋅K)

U-coëfficiënt
Vloer 

[W/(m2⋅K)]

Warmtedoorgangscoëfficiënt 
ψ [W/(m⋅K)]

0,10 0,22

0,15 0,20

0,20 0,17

0,25 0,15

Supplement voor vloerverwarming +0,09 W/(m⋅K)

U-coëfficiënt
Vloer 

[W/(m2⋅K)]

Warmtedoorgangscoëfficiënt 
ψ [W/(m⋅K)]

0,10 0,29

0,15 0,27

0,20 0,24

0,25 0,22

Supplement voor vloerverwarming +0,13 W/(m⋅K)

Fundering met 1 element per meter
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Equivalente warmtegeleiding

Gemakkelijker en beter plannen
Uit ontwerpen met Alphadock® is gebleken dat het, zowel 
met het oog op de stabiliteit als de bouwfysica, aan te 
raden is het aandeel van muren in gewapend beton 
ter hoogte van de kelder en de benedenverdieping te 
verhogen.

Dat leidt niet alleen tot een beter stabiliteitsontwerp, 
maar resulteert ook in een aanzienlijke verbetering van 
de psi-waarde, zelfs in vergelijking met ontwerpen met 
geïsoleerd metselwerk.

Alphadock®, altijd de beste keuze
De oplossingen voor het beperken van koudebruggen ter 
hoogte van de aansluiting tussen muren van gewapend 
beton die in de technische fiche 'Minimale Wärmebrücken 
und erdbebensicheres Bauen' van het OFEN worden 

beschreven, kunnen gemakkelijk worden vergeleken aan de 
hand van deze grafiek. Hieruit blijkt duidelijk dat Alphadock® 
de enige oplossing is voor alle aansluitingsproblemen en 
daarbij ook nog eens de beste isolatiewaarden oplevert.

Equivalente warmtegeleiding λeq [W/(m⋅K)]

Wanddikte Afstand tussen elementen [cm]

200 150 100 70 50 30

300 0,06 0,11 0,16 0,20 0,21 0,24

250 0,07 0,12 0,18 0,22 0,24 0,27

200 0,08 0,13 0,20 0,24 0,27 0,30

180 0,08 0,13 0,21 0,25 0,28 0,32
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Eigenschappen en materialen
Onderdelen van dichtbij bekeken

❶ UHSB element
De druknok van het Alphadock®-systeem is vervaardigd 
van ultrahogesterkte vezelbeton. Dit materiaal is bestand  
tegen een druk van meer dan 175 N/mm2 en heeft 
bovendien een hoge buigspanning. De toegevoegde 
staalvezels zorgen daarnaast voor een uitstekende 
scheursterkte.
De ontwerpdruksterkte van het Alphadock®-systeem werd 
proefondervindelijk bepaald op NRd = 760 kN (fractiel 
5%). Het bezwijkcriterium van het systeem ligt daardoor  
altijd in het aangrenzende beton. Voor de rekenkundige 
controle moet een drukvlak van 100 x 150 mm worden 
gebruikt.   

❷ Stalen beugels
De gebruikte stalen beugels zijn vervaardigd uit 
genormaliseerd betonstaal 500 B, met een diameter 
van 10 mm. Bij standaardgebruik zorgt een toereikende 
betondekking ervoor dat de staven beschermd zijn tegen 
corrosie. 

❸ Isolatie
Hieronder vindt u een lijst met de thermische eigenschap-
pen van de isolatie (bv. Swisspor XPS 500).

λ-waarde:  0,036 W/(m⋅K)

Dampdiffusieweerstand:  250 – 80

Waterabsorptie op lange termijn:  < 0,2 Vol – %

Drukspanning 10 % compressie:  > 500 kPa 

Drukspanning 2 % compressie:  > 180 kPa 

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons team Engi-
neering.

❶ ❷ ❸



9

= 3 x Ø12
= 4 x Ø12

= 3 x Ø12
= 4 x Ø12

Een druknok van ultra hogesterktebeton (UHSB), omgeven door isolatiemateriaal van geëxtrudeerd polystyreen 

(XPS) waar stalen beugels door lopen: samen vormen deze drie materialen de optimale aansluiting voor muren 

van gewapend beton. De formule lijkt misschien eenvoudig, maar ze is het resultaat van vele jaren onderzoek en 

ontwikkeling. De fysische eigenschappen van Alphadock® zijn duidelijk omschreven. Een blok van UHSB zorgt voor 

overdracht van de belasting (de wapeningsbeugels werden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 

belastingen). Het drukelement werd samen met de onderneming Holcim speciaal voor deze toepassing ontwikkeld. 

Om het warmteverlies te minimaliseren verjongt de druknok vanaf het drukoppervlak naar het midden van het 

element toe.

❶

Extra wapening
Om het draagvermogen te waarborgen moet de wapening 
worden aangebracht volgens afbeelding 2 en 3. Aan de 
uiteinden van de muur moet de horizontale wapening 
worden verankerd met beugels.

❶ Overzicht funderingsplaat en tussenvloerplaat
❷ Aanvullende wapening tussenvloerplaat
❸ Aanvullende wapening funderingsplaat

❷ ❸
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Draagvermogen
Bouwen op een solide basis

Weerstand bij NIET-ruimtelijke spanningstoestand
Wanneer er geen ruimtelijke spanningstoestand mogelijk is wegens uitsparingen, bijzondere vormen of het ont-
breken van splijtwapening, moeten de onderstaande waarden voor monoaxiale overbrenging worden toegepast. 
Die waarden worden als volgt berekend: NRd = Ac ⋅ fcd. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een drukop-
pervlak Ac ten opzichte van stortbeton van 150 ⋅ 100 mm.

Hart op hart 
afstand van 

de elementen 
[mm]

Muurdikte

300 mm 250 mm 200 mm 180 mm

nRd*
[kN/m]

vRd

[kN/m]
hRd

[kN/m]
nRd*

[kN/m]
vRd

[kN/m]
hRd

[kN/m]
nRd**

[kN/m]
vRd

[kN/m]
hRd

[kN/m]
nRd***
[kN/m]

vRd

[kN/m]
hRd

[kN/m]

1000 606 88 59 525 88 59 429 66 59 429 44 59

500 1212 176 118 1050 176 118 857 132 118 857 88 118

300 1650 293 197 1429 293 197 1167 220 197 1167 147 197

* De ingenieur moet de ruimtelijke spanningstoestand garanderen. Deze wordt doorgaans gewaarborgd door de in te voegen splijtwapening (zie 
tekening).

** Door de kleinere muurdikte moet bijzondere aandacht worden besteed aan de ruimtelijke spanningstoestand. Als de betonlaag rond de wapening 
minder dan 40 mm dik is, wordt deze toestand doorgaans bereikt door het plaatsen van splijtwapening.

*** De ruimtelijke spanningstoestand kan slechts worden bereikt wanneer de wapening wordt omgeven met een betonlaag van 20 mm en 
splijtwapening wordt ingevoegd (zie tekening). Een dikkere betonlaag rondom de wapening of het ontbreken van uitzettingswapening leiden tot een 
eendimensionale spanningstoestand! 

Betonklasse

NRd

C20/25 C25/30 C30/37

202,5 kN 247,5 kN 300 kN

Weerstand bij ruimtelijke spanningstoestand

39
0

80
16

0

WS

120x x

Aanzicht Doorsnede
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Veerweerstand

Hart op hart 
afstand van de 

elementen 
[mm]

Drukveer Dwars-
kracht-

veer

Langs-
kracht-

veer 

kD [kN/mm] kV [kN/mm] kH [kN/mm]

1000 700 87,5 125

500 1400 175 250

300 2333 292 417

Basisgegevens voor de verificatie 

Hart op hart afstand van de elementen 
volgens de lengteas van de muur 

a1

Muurdikte h

Betondekking nom c

Betondruksterkte volgens
norm SIA 262 tabel 8

fcd

Drukoppervlak van druknok Ac0

Berekeningsmodel

NRd = fcd ⋅ AcO

AcO = 100 ⋅ 150 = 15.000 mm

fcd = kc ⋅ fcd

b = h – 2 ⋅ (nom c + ø)

a1 = Afstand tussen elementen > 3 ⋅ 150 = 450 mm

kc kc = =
 

Ac1

AcO  
a1 � b1 

100 � 150

Maximaal draagvermogen per Schöck Alphadock®-
element
Het transversale en het horizontale draagvermogen 
worden berekend op basis van het draagvermogen van 
het staal volgens de norm SIA 262 en op basis van de 
verankeringstheorieën. Een deel van het draagvermogen 
van het UHSB (wrijving) werd niet in de berekening 
meegenomen.

NRd = 760 kN 
VRd = 88 kN
HRd = 59 kN

Interactie
Om een gecombineerde belasting in de twee horizontale 
richtingen te bepalen, moet een lineaire interactie worden 
gerealiseerd. Daarbij is sprake van de volgende interactie:

1 ≥ +
 

VEd

VRd  
VEd

HRd

Draagvermogen van het systeem muur-funderingsplaat/
tussenvloerplaat
De berekening gaat uit van de veronderstelling van een 
ruimtelijke spanningstoestand die overeenstemt met de 
berekeningsmodellen van de norm SIA 262 §4.2.1.10 + 
§4.2.1.11. Die toestand werd aangetoond tijdens tests 
van het systeem.

Vervorming ten gevolge van de temperatuur
Vervormingen van Alphadock®-elementen ten gevolge 
van de temperatuur moeten beperkt blijven tot 
+/- 1,0 mm. Over het algemeen genomen kunnen deze 
limieten zonder probleem worden nageleefd door een 
vermindering van transversale gedeelten (deur- en 
raamopeningen, borstweringen en andere uitsparingen/
invoegingen) en de bijbehorende scheurvorming. Als 
dit echter moeilijk blijkt bij langere, ononderbroken 
scheidingsmuren, moeten er uitzettingsvoegen worden 
voorzien.

Veerstijfheid per Alphadock®
De veerstijfheid van de elementen werd aangetoond 
tijdens tests van het systeem. Binnen de grenzen van 
deze parameters blijven de elementen doorgaans binnen 
het elasticiteitsbereik. De veerstijfheid per element is:

Drukveerstijfheid kD   = 700 kN/mm
dwarskrachtveerstijfheid kV = 87,5 kN/mm
Langskrachtveerstijfheid kH = 125 kN/mm
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Maximale veiligheid gegarandeerd
Brandwerendheid, waterdichtheid en bestand tegen aardbevingen

Bestand tegen bodemvochtigheid 
(water zonder druk)
• Als dichting kan het systeem Sikadur-Combiflex  

SG 10 P of een soortgelijk product worden gebruikt.
• Ook andere concepten, kunnen worden gerealiseerd.
• Het dichtingsmateriaal moet worden toegepast voor 

de uitzettingsvoegen.
• In het algemeen is geen andere mechanische 

bescherming vereist indien er reeds een drukvaste 
thermische isolatie aanwezig is.

• Voor alle vragen in verband met deze oplossing kunt u 
contact opnemen met ons team Engineering.

 
Bestand tegen water onder druk
Aangezien er verschillende omstandigheden en 
constructiemogelijkheden bestaan voor de onderkant van 
de muur, is er geen standaardoplossing voor bestendigheid 
tegen water onder druk.

Brandwerendheid
Aan de onderkant van de muur: het Alphadock®-systeem 
moet zodanig in de constructie worden geplaatst dat 
de bovenkant van het constructie-element zich onder 
de bovenkant van de deklaag van de funderingsplaat/
tussenvloerplaat bevindt. Er zijn dan verder geen extra 
brandwerendheidsmaatregelen nodig.

Onderkant van de muur
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Maximale veiligheid gegarandeerd
Brandwerendheid, waterdichtheid en bestand tegen aardbevingen

Bestand tegen aardbevingen
 ▶ Bij een aardbeving moeten de dimensioneringswaarden 
in de lengterichting van de muur worden gebruikt. Deze 
zijn vermeld in de tabel 'Dimensioneringswaarden'. 

 ▶ Als deze waarden onvoldoende blijken te zijn, moeten 
er maatregelen worden getroffen uit  de traditionele 
betonbouw (console). In dat geval verzoeken wij u 
contact met ons op te nemen.

 ▶ Aardbevingen veroorzaken horizontale krachten, met als 
gevolg dat er grotere buigspanning wordt uitgeoefend 
op de muren van gewapend beton. Als de stabiliserende 
muren van gewapend beton correct geplaatst zijn in het 
gebouw, worden de momentlasten onderdrukt door 
de normale krachten. De betonmuren kunnen alleen 
met behulp van Alphadock® perfect op elkaar worden 
aangesloten en geïsoleerd. Als deze structurele stabiliteit 
niet langer gegarandeerd is, moeten er trekankers 
worden toegevoegd aan de constructie (zie schematische 
afbeelding). Ons team Engineering helpt u graag bij 
de planning van complexere toepassingen.
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Plaatsingsinstructies
Veilige plaatsing van Schöck Alphadock®

Plaatsingsinstructies
Hoe plaatst u isolatie met Alphadock®? 
Het gebruik van Alphadock® lijkt sterk op de plaatsing 
van een traditionele borstweringaansluiting. Alphadock® 
wordt in de wapening van de funderingsplaat of de 
tussenvloerplaat verankerd en gebetonneerd volgens 

onderlinge afstanden die door de ingenieur worden 
bepaald. De tussenruimtes worden vervolgens geïsoleerd 
met traditioneel geëxtrudeerd polystyreen. De aansluitende 
muur van gewapend beton kan worden bekist, gewapend 
en gebetonneerd volgens de bekende principes.

① Positie van de stijgbeugel
Gesloten zijde geplaatst op funderingsplaat/tussen-
vloerplaat.

② Montagerails
Plaats de montagerails op de bovenste staven van
de wapening.

③ Horizontaal plaatsen
Zorg ervoor dat het element waterpas  geplaatst wordt.

④ Plaatsingsdiepte van het element
Het element moet tussen 5 en 10 mm diep in het beton 
worden geplaatst. 

<10mm
>5mm

= 3× Ø12
= 4× Ø12

10cm

①

②

③

④
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Het gebruik van Alphadock® lijkt sterk op de plaatsing van een traditionele borstweringaansluiting. Alphadock® 

wordt in de wapening van de funderingsplaat of de tussenvloerplaat verankerd en gebetonneerd volgens 

onderlinge afstanden die door de ingenieur worden bepaald. De tussenruimtes worden vervolgens geïsoleerd met 

traditioneel geëxtrudeerd polystyreen. De aansluitende muur van gewapend beton kan worden bekist, gewapend en 

gebetonneerd volgens de bekende principes.

⑤ Betonneren
Een niet-gebetonneerde holte onder het element moet 
absoluut worden vermeden.

⑥ Extra wapening
Er moet bijlegwapening (3 beugels Ø12 en 4 staven Ø12) 
worden aangebracht.

⑦ Grindnest
Een opeenhoping van grind bovenop het element moet 
worden vermeden (breng een laag mortel aan). 

⑧ Ondersteuning van gebetonneerde muur
De muur moet altijd goed worden gestut (scharnierend 
element).

<10mm
>5mm

= 3× Ø12
= 4× Ø12

10cm

⑤

⑥

⑦

⑧
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