
•	 Algemeen:
1. De oplegvlakken van de latei dienen in een aardvochtig speciebed te worden gelegd. Het verdient aanbeveling om de   

koppen van de lateien met DPC-folie o.g. te omwikkelen zodat de latei vrij kan bewegen.
2. De opleglengte bedraagt per zijde: 100 mm tot dagmaat van 1000 mm, 125 mm tot en met dagmaat van 2000 mm en   

150 mm vanaf dagmaat 2000 mm.
3. Het metselwerk dient zonder voeg, dus koud, op de latei te worden toegepast.
4. De latei dient tijdens het opmetselen in het midden én maximaal om de 750 mm te worden ondersteund, zodat rotatie   

van de latei wordt voorkomen. De ondersteuning mag pas worden verwijderd, indien het metselwerk volledig of over een  
hoogte gelijk aan de dagmaat is verhard.

5. Het metselwerk dient zo goed mogelijk tegen het verticale been aan te liggen, eventuele ruimte tussen metselwerk en   
latei aan de bovenzijde om de ca. 500 mm vullen met specie.

6. Draag er zorg voor dat de waterafvoer uit de spouw over de latei/DPC-folie onbelemmerd plaats kan vinden.
7. De aansluiting kozijn-hoeklijn dient rondom flexibel te zijn in verband met geringe doorbuiging. Daarbij dient minimaal         

5 mm expansieruimte te worden meegenomen. 

•	 Spouwankers
1. Boven de lateien dienen spouwankers te worden aangebracht (minimaal 4 spouwankers/m2) volgens opgave constructeur 

of conform NEN-EN 1996-1-1 en NPR 9096-1-1. De eerste rij spouwankers dient zo dicht mogelijk boven het verticale 
been te worden geplaatst en op maximaal 500 mm uit het oplegvlak van het metselwerk. 

2. Spouwankers kunnen alleen in overleg met HALFEN b.v. en de constructeur komen te vervallen. 

•	 Waterkering
1. Als waterkering kan over de totale lengte van de latei een DPC-folie o.g. worden aangebracht. Deze ligt op de 

binnenzijde van het verticale en horizontale been, tussen metselwerk en latei. Bij overspanningen groter dan 3000 mm is 
de toepassing van een waterkering verplicht.

2. Altijd direct boven de latei in het buitenspouwblad om de 3 à 4 strekken een open stootvoeg maken. 

•	 Dilataties
1. Het verdient aanbeveling om de koppen van de lateien met DPC-folie o.g. te omwikkelen zodat de latei vrij kan bewegen.
2. Het aanbrengen van dilatatievoegen is alleen na overleg met HALFEN b.v. toegestaan. De dilatatievoegen mogen alleen 

ter plaatse van de dagkant van de oplegging worden gemaakt met een breedte van minimaal 5 mm. De oplegging van 
de latei ter plaatse van de dilatatie dient met een DPC-folie o.g. volledig glijdend te worden opgelegd.

Algemene	opmerk ingen

Verwerk ing	HALFEN- late ien	voor 	spouwcons truct ies

De door HALFEN b.v. geleverde lateien worden berekend en geleverd volgens KOMO-nummer K26655 (BRL3121) en dienen te 
worden verwerkt volgens onderstaande verwerkingsvoorschriften. 

De lateien worden per project gemerkt volgens bijbehorend verankeringsvoorstel. Elke partij wordt van KOMO-keurmerk 
voorzien door middel van KOMO-stickers. Op deze KOMO-stickers staat vermeldt: Leverancier HALFEN b.v., Certificaatnummer 
K26655, Opdrachtgever, Ordernummer. 

De lateien dienen droog en los van de grond te worden opslagen. Voorkom contact met andere metalen. Er mogen geen 
beschadigde of kromme producten worden gebruikt. De zink- en coatinglagen moeten in goede conditie zijn.

Figuur 9: overzicht types lateien
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Figuur 10; uitgangspunten met spouwankers: 
•	 aangrijpingspunt belasting op 1/10*B uit achterkant  

steen 
•	 minimaal 4 spouwankers/m2 conform NEN-EN 1996-1-1 

en NPR 9096-1-1 eerste rij spouwankers zo dicht moge-
lijk boven het verticale been plaatsen op maximaal 500 
mm uit oplegvlak van het metselwerk of anders door 
constructeur aangegeven

Figuur 11; uitgangspunten zonder spouwankers:
•	 aangrijpingspunt belasting op 1/2*B uit achterkant steen
•	 minimaal 4 spouwankers/m2 conform NEN-EN 1996-1-1 

en NPR 9096-1-1
•	 spouwankers kunnen alleen i.o.m. HALFEN b.v. en de 

constructeur komen te vervallen
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a mortel / DPC o.g 
b oplegbreedte 
c steen direct op latei 
d ondersteuning latei 
e aansluiting latei flexibel 
f waterkering 
g open stootvoegen 
h dilatatie
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Artikelomschrijving 
Voorbeeld: HWX - 90x180x3 - 20/45 - 1500 - FVP1 

 
Systeem 
Afmeting in doorsnede 
Zettingsbreedte / -hoek bovenzijde 
Lengte 
Materiaalcode

Algemene materiaalcodering
FV Staal S235JR/NEN-EN 10025, thermisch verzinkt 
 volgens NEN1275 (EN-ISO 1461)
FVP1  Staal S235JRG2/NEN-EN 10025, thermisch verzinkt 
 volgens NEN1275 (EN-ISO 1461), plus een één-laagse 
 TGIC-vrije polyesterpoedercoating 80 µm
FVP2  Staal S235JRG2/NEN-EN 10025, thermisch verzinkt 
 volgens NEN1275 (EN-ISO 1461), plus een twee-laagse 
 TGIC-vrije polyesterpoedercoating 120 µm
A4 Roestvaststaal A4 volgens werkstofnummer 1.4401/1.4571
A4P1  Roestvaststaal A4 volgens werkstofnummer 1.4401/1.4571, 

plus een één-laagse TGIC-vrije polyesterpoedercoating 80 µm
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Wijze	van	verpakken	en	 leveren	van	metse lwerkonders teuningen	en	 la te ien	op	de	bouwplaats
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Postbus 1 ⋅ 7620 AA  Borne
Tel.: +31 - (0)74 - 267 14 49
Fax: +31 - (0)74 - 267 26 59
E-mail: info@halfen.nl
www.halfen.nl

HALFEN b.v.

Het HALFEN kwaliteitsmanagementsysteem is voor de productielocaties in Duitsland, 
Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Tsjechië en Nederland gecertificeerd volgens 
DIN EN ISO 9001:2008, certificaatnummer QS-281 HH. 

afbeelding 1: pallet metselwerkondersteuningen afbeelding 2: ordersticker op de pallet

10	belangrijke	uitgangspunten	voor	het	verpakken	en	leveren:	
1. De levertijden worden door onze project-engineers   

pro-actief bewaakt.
2. Alle metselwerkondersteuningen en lateien worden door 

ons voorzien van een ingestanst merk.
3. Deze merken komen overeen met de merken in ons 

bijbehorende technische verankeringsvoorstel.
4. Voor elk project worden unieke merken gebruikt.
5. De metselwerkondersteuningen worden opgelat 

opgestapeld (zie afbeelding 1).

6. De lateien worden zoveel mogelijk per merk opgestapeld.
7. Alle pallets worden voorzien van krimpfolie om de 

stabiliteit van de pallet te vergroten en beschadigingen te 
voorkomen.

8. Elke pallet wordt voorzien van een ordersticker (zie 
afbeelding 2 en 3). Zie ook de uitleg onder de rode pijl.

9. Voor elke levering wordt er telefonisch contact opgenomen 
met de uitvoerder om just-in-time te leveren.

10. Al onze vrachtwagens zijn voorzien van een zelflosser.

afbeelding 3: ordersticker

 
NIEUW 

 

bespaar op 
uw manuren !!! 

a.  Op de ordersticker staan de volgende basisgegevens:
 - klantorder
 - de naam van de klant
 - het afleveradres (straat en plaats)
 - de naam van het werk
 - de betreffende levering (bijvoorbeeld: Blok 1)
b.  In het rode kader vindt u de inhoud van de pallet. Hierop  
 worden de merken en aantallen van de metselwerk-  
 ondersteuningen en lateien genoteerd.
c.  Vóór het verwijderen van de krimpfolie kunt u dit rode
 kader van het orderblad afhalen. Het rode kader is een 
 sticker, voorzien van een vel aan de achterzijde, zodat  
 deze niet direct overal aan vastplakt.
d.  Deze stickers kunt u bijvoorbeeld op een verzamelbord  
 plakken. Onderaan de sticker hebben we een vakje  
 gemaakt waarin u het palletnummer kunt invullen. 
 De merken die u nodig heeft kunt u op deze wijze  
 snel lokaliseren.
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Certi�caat Nr. 

K26655  

 
 
 

 

 
 

Metselwerkondersteuningen en Lateien  

 

 (door uzelf in te vullen)  

Klantorder  :1239646
Klant    :  IJselbouw Aannemingsbedrijf
Straat   :  Torenvalklaam
Plaats   :  2496 NC  DEN HAAG
Werk    :  YPENBURG - 867220
Levering   :  As 24 t/m 29

RAL-kleurDO - toebehoren IO - Weert GroepDO – mw verank. Bestelref. HALFEN b.v. 

MNI 20080796 FK6 2085426 191725 8019

Inhoud van deze pallet: 

Palletnummer: 

HALFEN b.v. – Postbus 1, 7620 AA  Borne – Oostermaat 3, 7623 CS  Borne – Tel. 074 - 267 1449 – Fax 074 - 267 2659
De handleiding voor het gebruik van dit formulier vindt u onder hoofdstuk 7 (verwerkingsvoorschriften) van ons verankeringsvoorstel




