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Halfen gevelplaatverankering - algemeen 
 
De gevelpanelen kunnen volgens 2 principes verankerd worden aan de achterliggende draagstructuur. Enerzijds kan 
elk paneel onafhankelijk opgehangen worden, anderzijds kunnen panelen op elkaar gestapeld worden. De keuze 
tussen deze 2 principes wordt bepaald door de stabiliteit van de draagstructuur en de gevelpanelen. Tussen ruwbouw 
en gevelplaat wordt een spouw gecreëerd, die eventueel verlucht is en/of voorzien van een thermische isolatie. Alle 
verankeringen zijn in 3 richtingen regelbaar en vervaardigd uit roestvast staal 18/10/2,5 - Cr/Ni/Mo mat.nr. 1.4571. 
De ankers mogen de vormverandering van de platen, die optreedt ten gevolge van temperatuursschommelingen, 
geenszins belemmeren.    
 
Indien de panelen gestapeld worden, dienen ze onderaan en bovenaan tegen winddruk- en windzuigkrachten 
verankerd te worden, in functie van hun plaats in de gevel en de hoogte van het gebouw, overeenkomstig NBN B03-
002. Bovendien dienen horizontale krachten ten gevolge van excentriciteiten ten opzichte van het oplegpunt 
opgenomen te worden. Deze lasten worden opgenomen door verstiftingen, windankers of afstoters, in functie van de 
toepassing.  
 
De onafhankelijke ophanging van de panelen kan, afhankelijk van de geometrie van het gevelpaneel en de 
achterliggende draagstructuur, op 3 manieren uitgevoerd worden: 

o gevelpanelen worden aan de draagstructuur bevestigd met 2 gevelplaatankers van één en dezelfde 
belastingscategorie, die de verticale lasten opnemen. De horizontale lasten worden opgenomen door 
verstiftingen, windankers of afstoters. 

o panelen met geïntegreerde dorpel worden op 2 hoekplaatankers geplaatst, die voorzien worden in de 
bovenzijde van de achterliggende betonstructuur. Deze ankers nemen de verticale lasten op en de 
horizontale lasten bovenaan de plaat. De horizontale lasten onderaan de plaat worden opgenomen door 
verstiftingen, windankers of afstoters. 

o borstwerings- en dakrandpanelen met geringe hoogte worden aan de draagstructuur opgehangen door 
middel van borstweringsankers.  
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Gevelplaatankers 
 
De verticale lasten van de gevelpanelen worden opgenomen door gevelplaatankers. Deze ankers zijn deels 
vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal met verhoogde staalkwaliteit S460. Afhankelijk van de mogelijkheid 
om verankeringen te kunnen instorten in de ruwbouw bestaan er 2 types van gevelplaatankers. 
 
1) Met ingestorte ruwbouwdelen. 
 
In de ruwbouw wordt een draagarm met uitsparingselement voorzien, in het gevel-
element een ophangbeugel met uitsparingselement. De draagarm bestaat uit 2 pa-
rallelle, verticale hoekprofielen met halfronde uitsparing en 2 nagelgaten, gelast op 
een drukverdeelplaat. De ophangbeugel bestaat uit een hoekprofiel en een 
geprofileerd platstaal, waartussen het uitsparingselement geklemd wordt. Het 
hoekprofiel en het platstaal worden met elkaar verbonden door middel van 2 
verankeringsdoken. De verankering in het beton wordt enerzijds gegarandeerd 
door deze verankeringsdoken, anderzijds door wapeningsstaven, die geplaatst 
dienen te worden doorheen openingen voorzien in bovengenoemd platstaal. 
 
 
Bij de montage gebruikt men een montageplatstaal, dat in de ophangbeugel geschoven wordt en geblokkeerd 
wordt met de bijhorende vergrendelingsspil, nadat het uitsparingselement uit de ophangbeugel verwijderd is. Dit 
montageplatstaal bestaat uit een geperforeerd platstaal, waaraan een draadstang gelast is. Op het draadgedeelte 
van het montageplatstaal is een pendelstaaf met borgmoer gemonteerd en dit geheel wordt opgehangen in de 
draagarm.  

 
2) Met bevestigingsbout. 
 
In de ruwbouw wordt een verankeringsrail of bevestigingsbout voorzien, in het 
gevelelement een ophangbeugel met uitsparingselement. Deze ophangbeugel 
bestaat uit een hoekprofiel en een geprofileerd platstaal, waartussen het 
uitsparingselement geklemd wordt. Het hoekprofiel en het platstaal worden met 
elkaar verbonden door middel van 2 verankeringsdoken. De verankering in het 
beton wordt enerzijds gegarandeerd door deze verankeringsdoken, anderzijds door 
wapeningsstaven, die geplaatst dienen te worden doorheen openingen voorzien in 
bovengenoemd platstaal.  
 
Bij de montage gebruikt men een montageplatstaal, dat in de ophangbeugel geschoven wordt en geblokkeerd 
wordt met de bijhorende vergrendelingsspil, nadat het uitsparingselement uit de ophangbeugel verwijderd is. Dit 
montageplatstaal bestaat uit een geperforeerd platstaal, waaraan een draadstang gelast is. Op het draadgedeelte 
van het montageplatstaal is een stijgbeugel gemonteerd en dit geheel wordt bevestigd aan de ruwbouw door de 
stijgbeugel aan de rail of bevestigingsbout te bevestigen. 
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Ankers voor panelen met geïntegreerde dorpel 

 
De verticale lasten en de horizontale lasten bovenaan de panelen 
met geïntegreerde dorpel worden opgenomen door 2 
hoekplaatankers. Deze ankers bestaan uit een gladde staaf, die 
gedeeltelijk voorzien is van schroefdraad met een verkleinde spoed 
van 1,5 mm. Deze staaf wordt voorzien in het bovenvlak van de 
achterliggende ruwbouw, waarbij het draadgedeelte voldoende ver 
boven het betonvlak uitkomt. In de dorpel van het 
geprefabriceerde stuk worden 2 ronde uitsparingen voorzien. 
Voordat de elementen gemonteerd worden, wordt op dit 
draadgedeelte een draagplaat met tapgat geschroefd en uitgelijnd. 
Hierop wordt de dorpel van de plaat geplaatst. Door de voorziene 
uitsparingen in de dorpel is een zijdelingse regeling en een 
diepteregeling mogelijk. De hoogteregeling gebeurt door de 
draagplaat te verdraaien op het draadgedeelte van de staaf.  
 
Om één van de twee staven wordt een elastische omhulling geplaatst, die de thermische uitzetting van het 
betonelement vanuit het vaste punt mogelijk maakt. De beide openingen om de staven worden met een speciale 
krimpvrije mortel dichtgemaakt. 
 

Borstweringsankers 

 
Het resulterende moment uit eigengewicht, excentrische plaatsing, 
windlast en borstweringsdruk wordt opgenomen door minstens 2 
borstweringsankers per paneel. Deze borstweringsankers bestaan uit 
een omegaprofiel in roestvast staal, waaraan 4 wapeningsstaven in 
wapeningsstaal BE500 gelast zijn, waarmee ze in het geprefabriceerd 
element worden ingestort. Het omegaprofiel wordt op de ruwbouw 
bevestigd door middel van een verankeringsrail (zijdelingse regeling) of 
een bevestigingsbout. Een langwerpig gerasterd gat aan het uiteinde 
van het omegaprofiel laat een diepteregeling van 2 cm toe. Een 
hoogteregelbout, op 5 cm van de ruwbouwrand, wordt afgesteld op 
een drukverdeelplaat en laat toe de verticale stand van het 
borstweringsanker te regelen.  
 
Indien het borstweringsanker achteraf wordt ingegoten in de vloerafwerking, dienen op de zijkanten van het 
omegaprofiel 2 elastomeerstrippen gekleefd te worden, teneinde de thermische uitzetting van het element niet te 
belemmeren. 
 

Verstiftingen 

 
Voor de overdracht van de horizontale krachten van de bovenhangende plaat in de 
onderhangende plaat worden verstiftingen toegepast. Deze zijn opgebouwd uit een ovale 
PVC huls, een ronde PVC huls met licht conische binnenkant en een roestvast stalen, 
gladde stift. De ovale huls wordt voorzien in de bovenzijde van de onderhangende plaat, 
de ronde huls in de onderzijde van de bovenhangende plaat. De stift wordt bij de montage 
in de ronde huls gestoken.  
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De verstifting mag geenszins de verticale dilatatie van de onderhangende plaat belemmeren. Hiertoe is het 
belangrijk een gladde stift te gebruiken en ervoor te zorgen dat de ovale mortelhuls onder de stift elastische 
opgevuld is. De rest van deze huls dient met krimpvrije mortel te worden opgevuld. Bij de montage van de boven-
hangende plaat worden de stiften in de opgevulde hulzen van de onderhangende platen geleid.  
 

Afstoters 

 
Voor de overdracht van de horizontale drukkrachten naar de achterliggende 
draagstructuur worden afstoters gebruikt. Deze bestaan uit een regelbout en 
een drukhuls. De regelbout is een zeskantbout met vergrootte kop, die steunt 
tegen de ruwbouw en die zorgt voor een verbeterde drukverdeling in het 
beton. De drukhuls bestaat uit een drukverdeelplaat met centrisch getapt gat 
en een opgelaste ronde huls met verwijd uiteinde. De huls wordt in het 
gevelpaneel ingestort, waarbij de drukverdeelplaat gelijk komt met de rug van 
het paneel. 

 
Doordat de gevormde afschuifconus in het beton gevormd wordt direct na de 
drukverdeelplaat, dus over de volledige dikte van de plaat, is de drukhuls in 
staat grote drukkrachten in het beton te verdelen. 
 
 
 
 
 

Windankers 
 
Voor de overdracht van de horizontale druk- en trekkrachten naar de achterliggende draagstructuur worden 
windankers gebruikt. Afhankelijk van de toepassing zijn hiervoor 3 mogelijkheden. 

 
1) Windanker tussen 2 parallelle vlakken. 

Dit windanker is opgebouwd uit een afstoter waarop een verankeringsplaatje gemonteerd wordt, dat door middel 
van een bevestigingsbout of verankeringsrail met bijhorende hamerkopbout aan de ruwbouw bevestigd wordt. 

De afstoters bestaan uit een regelbout en een drukhuls. De regelbout is een 
zeskantbout met vergrootte kop, die steunt tegen de ruwbouw en die zorgt voor 
een verbeterde drukverdeling in het beton. De drukhuls bestaat uit een 
drukverdeelplaat met centrisch getapt gat en een opgelaste ronde huls met verwijd 
uiteinde, dat zorgt voor de opname van de optredende trekkrachten. De huls wordt 
in het gevelpaneel ingestort, waarbij de drukverdeelplaat gelijk komt met de rug 
van het paneel. Doordat de gevormde afschuifconus in het beton gevormd wordt 
direct na de drukverdeelplaat, dus over de volledige dikte van de plaat, is de 
drukhuls in staat grote drukkrachten in het beton te verdelen.  

Het verankeringsplaatje is een platstaal dat voorzien is van een rond gat, een slipgat en een aangelaste gladde, 
ronde staaf. Bij de montage wordt het plaatje op de regelbout gehangen door middel van het rond gat. Doorheen 
het slipgat wordt het plaatje bevestigd aan de ruwbouw. Het ronde staafje voorkomt schuine plaatsing van het 
plaatje. 
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2) Windanker tussen 2 loodrechte vlakken. 

Dit bestaat uit een verankeringsrail die ingestort wordt in het gevelpaneel en een 
tweede verankeringsrail of een bevestigingsbout die wordt ingestort in de ruwbouw. 
Beide bevestigingen worden onderling verbonden door middel van een platstaal of – 
voor grotere lasten en/of spouwen – een U-profiel, telkens met gerasterd slipgat en 
ingelaste hamerkopbout met voorgemonteerde moer en sluitring. Doorheen het -
gerasterd slipgat wordt het platstaal in de verankeringsrail bevestigd met een bij-
horende hamerkopbout.  

 

 

 
3) Windanker voor montage doorheen de gevelplaat. 
 

Deze worden gebruikt indien de spouw ter plaatse van de verankering niet 
bereikbaar is en men doorheen de gevelplaat dient te bevestigen. Ze worden 
chemisch verankerd in de ruwbouw door middel van een draadstang en een 
chemische mortel. De verankering in de geprefabriceerde plaat gebeurt door 
middel van hetzij een kunststof huls, hetzij een verankeringsplaat met centrische 
doorboring. Deze kunststofhuls of verankeringsplaat worden centraal ingestort 
in de gevelplaat.De spouwbreedte wordt geregeld hetzij door middel van 
kunststof tussenstukken, hetzij door middel van een getapte fixeerplaat. 
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