checklist
Checklist voorbereiding kalkzandsteen projecten
Gebruik deze checklist bij de voorbereiding van projecten!

Checklist werkvoorbereiding:
Zijn de definitieve wanduitslagen binnen?		

n

Is er een dilatatieadvies voor stenen/blokken aangevraagd?		

n

Is er al een voorbespreking met de uitvoerder, een bouwplaatsbegeleider
van De RuwBouw Groep en het lijmbedrijf georganiseerd?		

n

Zijn benodigde producten besteld en zijn exacte leverdata vastgelegd:
n Mortels, ankers en gereedschappen
n Kwaliteit kimspecie
n Voldoende schoren
n Veiligheidsvoorzieningen
n Eventueel lijmblokken in juiste hoeveelheid (uitgekiend®)
Leidingwerk technische installaties max 100 mm boven vloer laten
uitsteken ivm stelmachine		

n

Wordt de losplaats goed ingericht? Zijn baddingen en afdekzeilen aanwezig?		

n

Is de vloerrandbeveiliging aangebracht en zijn grote sparingen in vloeren dichtgezet?		

n

Is krachtstroom voor elementenstelmachine aanwezig?		

n

Is hoofdmaatvoering aangebracht?		

n

Zijn voor natte en koude jaargetijden voldoende maatregelen getroffen? 		
Bijvoorbeeld verpakte passtukken, afdekzeilen, grof (brekerszand) e.d.
Zie infoblad Calduran Doorwerksysteem voor natte en koude jaargetijden
op onze website.

n
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Checklist ter bespreking met lijmbedrijf:
Datum definitieve wanduitslagen - Veiligheidsinstructie		

n

Specifieke aansluitdetails voor dit project		

n

Afspraken over het opperen, het opperplan bij niet-standaard situatie
(maximale vloerbelasting/onderstempeling) en gebruik van de hijskraan		

n

Afspraak gemaakt om de verwerkingsrichtlijnen van De RuwBouw Groep aan
te houden zoals opgenomen in handboek Uitvoering		

n

Bij stenen en blokken: dilataties volgens dilatatieadvies; Is deze er?		

n

De lint- en stootvoegen vol en zat verlijmen (gebruik lijmbak)		

n

Aanbrengen voldoende schoren (en extra bij stormwaarschuwing)		

n

Hoe is de hoofdmaatvoering aangegeven		

n

Kwaliteit kimspecie en kim volledig dragend (niet overbouwen), anders dit melden		

n

Folie toepassen bij wanden op (doorbuigende) vloeren		

n

Benodigde verankeringen: spouwankers, lijmkoppelstrippen, dilatatieankers enz.		

n

Bij toepassing van vellingblokken: stootvoegen verlijmen of stootvoegloze verwerking		

n

Metselwerk: Schoonwerk eenzijdig, mortelkwaliteit, kleur en soort voegmortel		

n

Lijmbaarden afsteken, ook aan spouwzijde		

n

Ankerloze spouwmuur vrij van grote vervuilingen of brokstukken		

n

Schoonwerk afdekken		

n

Producten voorbevochtigen bij zeer droog weer		

n

Afspraken voor natte en koude jaargetijden (afdekken, geen zout e.d.) 		
(zie doorwerksysteem)

n
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