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HALFEN staat voor product- en servicekwaliteit; de basis voor klanttevredenheid
op lange termijn. Product- en servicekwaliteit uit zich onder andere in productcertificaten zoals KOMO-certificaten,
ISO-certificaat, CE-markeringen, ETAgoedkeuringen, etc.
Het KOMO-keurmerk is hét keurmerk
voor de Nederlandse bouw en staat
voor onbetwiste kwaliteit. Het KOMOkeurmerk mag alleen worden aangebracht als een product voldoet aan
de KOMO-kwaliteitseisen. Bovendien
voldoen producten met een KOMOkeurmerk automatisch ook aan de
relevante wet- en regelgeving in de
bouw, zoals het Bouwbesluit en andere
eisen op het gebied van kwaliteit en
veiligheid.

Het HALFEN kwaliteitsmanagementsysteem is tevens gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 9001:2008. Dit betekent
dat het kwaliteitsbeleid van HALFEN
op papier staat, dat het beleid bekend
is bij alle medewerkers en dat HALFEN
de klanttevredenheid moet verhogen.
Hiervoor moet worden voldaan aan
de eisen en wensen van klanten en
wettelijke eisen die van toepassing
zijn op het product of de dienst van
HALFEN. Het ISO-certificaat geeft aan
dat HALFEN op een vooraf gestelde
en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement doet.
In deze Beton-special wordt een uitleg
gegeven over Europese normen, ETA
en CE en worden onze producten voor
de betonindustrie toegelicht.

HALFEN kwaliteit: gedocumenteerd en gecertificeerd
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CONNEC TIONS 01.14
Eurocodes

Europese normen, ETA en CE

Europese kwaliteitseisen bouwproducten

Prestatieverklaring bouwproducten

Eurocodes zijn Europese normen en richtlijnen voor de
bouwwereld. Ieder bouwproduct waarvoor een Europese
norm of een ETA bestaat moet worden voorzien van CEmarkering, anders mogen zij niet op de Europese markt
worden gebracht.

Bouwproducten voorzien van CE-markering moeten een
prestatieverklaring hebben, waarin informatie over de
prestaties van het product staat. Hiermee beoordeelt een
bouwer of constructeur of het bouwwerk met die producten
voldoet aan de bouwtechnische eisen voor het bouwwerk.

Er zijn op dit moment 10 Eurocodes voor het toetsen van de
constructieve veiligheid van alle mogelijke bouwconstructies:
• EN1990 Eurocode 0: Grondslagen van constructief ontwerp
• EN1991 Eurocode 1: Belastingen op constructies
• EN1992 Eurocode 2: Ontwerp van betonconstructies
• EN1993 Eurocode 3: Ontwerp van staalconstructies
• EN1994 Eurocode 4: Ontwerp van staal-betonconstructies
• EN1995 Eurocode 5: Ontwerp van houtconstructies
• EN1996 Eurocode 6: Ontwerp van constructies van
metselwerkconstructies
• EN1997 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp
• EN1998 Eurocode 8: Ontwerp van aardbevingsbestendige
constructies
• EN1999 Eurocode 9: Ontwerp van aluminiumconstructies

In een prestatieverklaring moet staan hoe een bouwproduct
presteert op:
• de essentiële kenmerken van het product (ofwel producteigenschappen);
• de mogelijke toepassingen in een bouwwerk.
De basiseisen uit de Europese regelgeving die van belang zijn
voor de prestatieverklaring, zijn:
• mechanische weerstand en stabiliteit;
• brandveiligheid;
• hygiëne, gezondheid en milieu;
• veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
• bescherming tegen geluidshinder;
• energiebesparing en warmtebehoud;
• duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

CE-markering bouwproducten

ETA-goedkeuring bouwproducten

HALFEN-producten worden op basis van Eurocodes berekend,
ontwikkeld, getest en Europees gecertificeerd. Indien er voor
een bouwproduct een Europese geharmoniseerde norm beschikbaar is, dan moet het bouwproduct (per 1 juli 2013) verplicht
een CE-markering hebben. De Europese norm geeft aan hoe
het bouwproduct getest moet worden. Het gaat hierbij om
eigenschappen die van belang zijn voor de toepassing van
dat product. Aan de hand van de geharmoniseerde norm
krijgt het product een CE-markering. Het product kan dan vrij
worden verhandeld op de Europese markt. Of een product
kan worden toegepast, hangt af van de eis in de bouwregelgeving die gesteld wordt aan de toepassing van het product.

Indien er geen geharmoniseerde norm beschikbaar is voor
het testen of beoordelen van een product kan de fabrikant
vrijwillig kiezen voor de CE-markering door een Europees
technische beoordeling (ETA) aan te vragen. Op basis van
die beoordeling kan hij het product voorzien van een CEmarkering. Dit betekent dat dan ook een prestatieverklaring
moet worden opgesteld en meegeleverd.
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De CE-markering staat dus eigenlijk voor Europees kwaliteitsproduct. HALFEN heeft reeds ETA-goedkeuringen, CEmarkeringen en prestatieverklaringen voor verscheidene
producten. Voor een actueel overzicht van de prestatieverklaringen verwijzen wij naar onze website www.halfen.com/nl.

CONNEC TIONS 01.14
Verankeringssystemen

Verankeringssystemen voor de betonindustrie
HTA Halfenrail
Ingestorte HTA Halfenrail is de ideale basis voor
montagevriendelijke en verstelbare bevestigingen.
Verschillende belastingcapaciteiten voor gescheurd en
ongescheurd beton
Optimaal benutten van betonkwaliteiten C12/15 tot C90/105
Gereduceerde randafstanden in alle richtingen
Voor inbouw in druk- en trekzone van de beton
Warmgewalste profielen voor bevestigingen met 		
dynamische belastingen
Ook HZA-uitvoering met vertanding leverbaar
Met ETA-goedkeuring en CE-markering

DEMU bevestigingsankers
Met DEMU bevestigingsankers kunnen constructiedelen veilig
en permanent worden verankerd aan beton.
Permanente verankering in gescheurd en ongescheurd
beton
Optimaal belastbaar bij geringe randafstanden en dunne
elementen
In diverse materiaaluitvoeringen leverbaar
Economische productlijn met 22 standaard types
Uitgebreide gebruiksvriendelijke Nederlandse software
Met ETA-goedkeuring en CE-markering

HGB balusterbevestiging
HGB staat voor een zekere en deugdelijke bevestiging van
balustrades aan betonnen balkons en galerijplaten. Door
de vooraf ingestorte Halfenrail HGB in combinatie met de
hamerkopbout wordt de bevestiging volledig verstelbaar.
Verstelbare verankering
Ook te gebruiken in dunne platen h ≥ 100 mm
Schroeven in plaats van lassen
In lengtes vanaf 10 cm leverbaar
Tijdens de bouwperiode ook geschikt voor de bevestiging
van valbeveiliging
Alle verbindingsconstructies kunnen naderhand versteld of
zelfs eenvoudig vervangen worden
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CONNEC TIONS 01.14
Wapeningssystemen

Wapeningsystemen voor de betonindustrie
HIT-HP/-SP koudebrugonderbreking
Met de HIT-HP/-SP koudebrugonderbrekingen heeft u alle
balkonsituaties nog beter onder controle, zowel in statisch,
bouwfysisch als in economisch opzicht.
HIT Tekla® Structures-componenten en/of IFC-modellen
beschikbaar
BIM-gereed
Tot 120 minuten brandwerend
REI 120
F 120
Hoge statische belastbaarheid
Verbeterde isolatie-eigenschappen
Standaard maten: 25, 50 en 100 cm
Met Passiefhuis Instituut certificaat
Met KOMO-certificaat
HIT koudebrugonderbreking
Naast de HIT-HP en HIT-SP worden meer HIT ISO-elementen
aangeboden.
HIT- +/- BQ voor vrij opgelegde balkon- en galerijplaten
met positieve en negatieve dwarskrachtopname
HIT-BD voor balkon- en galerijplaten die een geïntegreerd
onderdeel zijn van de vloer, met zowel positieve als
negatieve momenten en dwarskrachten
Talrijke andere types voor bijna alle toepassingen
Het veelzijdige productassortiment van HALFEN is 		
geschikt voor bijna alle balkonsituaties

HALFEN HIT Tekla-menu
Voor meer
HIT-informatie:
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CONNEC TIONS 01.14
Wapeningssystemen

Wapeningsystemen voor de betonindustrie
HLB loopbox
HLB Loop Box is de sterke, eenvoudige en economische
oplossing, voor het verbinden van geprefabriceerde betonnen
wandelementen.
Bij het openen van het deksel komen de lussen automatisch
in de goede positie
Stabiele stalen behuizing
Elementen kunnen ook aan de bekisting gelijmd worden
–interessant bij stalen bekistingen!
Speciale uitsparingselementen, HLB Spacers, verkorten de
montagetijd
Eenvoudige bevestiging dankzij de voorgestanste 		
spijkergaten
HBT stekkenbakken
HBT stekkenbakken kunnen worden toegepast bij het
verbinden van beton-onderdelen die in verschillende fasen
worden gestort.
Stabiliteit tijdens het betonstorten dankzij een stevige
stalen bak en stalen deksel
Gereduceerde kasthoogtes - ideaal voor prefab betonelementen
7 standaard uitvoeringen voor wanddiktes van 8-23 cm
Voorgestanste sparing voor het eenvoudig en snel 		
verwijderen van het deksel na ontkisten
Voldoen aan de eisen conform Eurocode 2
Met KOMO-certificaat
Montage van HBT stekkenbakken in 4 stappen
1

2

3

4

HALFEN HLB loopbox
De beste verbinding voor
geprefabriceerde betonnen
wandelementen
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CONNEC TIONS 01.14
Wapeningssystemen

Wapeningsystemen voor de betonindustrie
HUC universal connection
De HALFEN Universal Connection is een zeer efficiënt systeem
voor de overdracht van hoge structurele lasten in de beton.
Het systeem bestaat uit een staalbouwaansluiting HSC-B aan
betonzijde en een aansluitdeel, bijv. de HSCC console.
Veilige verbinding voor de opname van normaalkrachten,
dwarskrachten en buigmomenten
Duurzame bouwkwaliteit
Geen dure en tijdrovende bekistingswerkzaamheden
Eenvoudige montage door middel van schroeven

DEMU doorkoppelsystemen
DEMU doorkoppelsystemen zijn de ruggegraat van elk gebouw.
Een fundament waar u levenslang op kunt vertrouwen.
Geschikt voor mechanische verbindingen van betonstaal
wapening B500B
100% overdracht van wapening belastingcapaciteit in trek
en druk
Uitgebreid productassortiment, voor staafdiameters 12-40 mm
Kan ook worden gebruikt bij bevestigings- en hijs-		
toepassingen
Met KOMO-certificaat categorie 1 en 2 voor statische en
dynamische belastingen
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CONNEC TIONS 01.14
Wapeningssystemen

Wapeningsystemen voor de betonindustrie
HSC consolekoppeling
De HALFEN HSC consolekoppeling is een goedgekeurde
wapening, die speciaal is ontwikkeld voor een economische
montage van trekwapening in consoles en knooppunten.
Overdracht van hoge trekkrachten
100% verankering door gesmede kop
Ankerpositionering zowel horizontaal als verticaal mogelijk
Ook geschikt voor niet-overwegend statische belastingen
Tijdbesparende inbouw en verhoogde gebruikszekerheid
door eenvoudige plaatsing van de wapening
Oplossingen voor monolithische en achteraf aan te storten
consoles
Flexibiliteit door een omvangrijk productassortiment
HCC kolombevestiging
HCC kolombevestigingen bieden in combinatie met HALFEN
HAB ankerbouten een gebruiksvriendelijk systeem voor de
montage van prefab kolommen onderling of aan de fundering.
Snelle montage; direct na de
montage kan de kolombevestiging volledig belast worden,
schoren is niet nodig
HAB ankerbouten zijn tevens
geschikt voor andere hoogbelastbare toepassingen,
zoals bevestiging van 		
staalconstructies
HEK®-systeem
Het HEK-systeem dient om verbindingen tussen prefab
betonelementen, zowel horizontaal als verticaal, mogelijk te
maken.
Overdracht van trek- en
dwarskracht
Met speciale vertande plaat
Hoge belastbaarheid
Eenvoudig te installeren
Universele verbinding
voor verschillende typen
aansluiting
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CONNEC TIONS 01.14
Transportankersystemen

Transportankersystemen voor de betonindustrie
KK T kogelkopanker
Het DEHA kogelkop transportanker wordt samen met een
uitsparingselement ingestort. Na het instorten wordt de
uitsparing verwijderd en zijn belastingen in alle richtingen
mogelijk.
Geschikt voor vrijwel elke transport- en montageklus
Slijtvaste koppeling
10 belastingklassen tot van 1,3 - 45,0
Draai-en transportkoppeling verkrijgbaar voor eenvoudig
draaien van bijvoorbeeld putten
Met CE-markering voor het gehele assortiment ankers en
hijsmiddelen

TPA transportanker
Het FRIMEDA transportankersysteem bestaat uit ankers die
samen met een uitsparingselement in het betonelement
worden ingestort en een hijshaak, de ringkoppeling.
Ook voor het kantelen van prefab betonelementen
De ringkoppelingen zijn vrij beweegbaar zonder 		
voorkeursrichting
De ringkoppelingen kunnen handmatig of met 		
afstandsbediening ontgrendeld worden
15 belastingklassen van 0,7 - 26,0
Geen verwisseling van belastingklassen mogelijk
Met CE-markering
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Transportankersystemen

Transportankersystemen voor de betonindustrie
HD transportanker
Het HD-transportankersysteem is geschikt voor het toepassen
in dunwandige, zwaar gewapende en architectonische
betonelementen.
Geïntegreerde hulsbescherming (gepatenteerd) met dataclip
Lichte, maar robuuste hijshaken
Met HD-hijshaak, HD-hijshaak met draaikop of
HD-adapter ten behoeve van universeel hijshaak
Gebogen HD-staafanker voor het hijsen in het 		
zwaartepunt van sandwich betonelementen
9 belastingklassen van 1,3 tot 25,0
Met CE-markering

DEMU hijsankersystemen
De goede werking van het DEMU hijsankersysteem wordt
gegarandeerd als zowel het anker als het hijsgereedschap van
DEMU zijn.
Hijsankers en hijsgereedschap voor wanden, balken e.d.
Hijsankers en hijsgereedschap voor vlakke platen
Hijsankers en hijsgereedschap voor kolommen
Met CE-markering voor al het DEMU hijsgereedschap
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Betongevel verankeringen

Betongevel verankeringen voor de betonindustrie
FPA gevelplaatanker
Het gevelplaatankersysteem bestaat uit een bovendeel met
een in hoogte verstelbare trekstang, een ingestort deel voor
de gevelplaat met of zonder zijdelingse verstelmogelijkheid en
een druk-/trekbout voor de diepteverstelling in de spouw.
Eenvoudige en snelle verankering van betonnen 		
gevelplaten aan betonnen of stalen draagconstructies
Verstelbaar in alle richtingen
Stijgbeugels beschikbaar in 5 uitvoeringen
Belastingklassen van 5,0 tot 56 kN

SPA sandwichanker
De SPA sandwichankers zijn bestemd voor het verbinden van
de prefab betonnen binnen- en buitenschil en om het eigen
gewicht van de buitenschil naar de binnenschil af te dragen.
Bestaat uit draagankers en verbindingsbeugels die worden
gebruikt om de vervorming van het buitenblad tegen gaan
Technisch optimaal systeem
Ook te gebruiken bij zeer dikke isolatie tussen de 		
betonbladen
EnEV door geringe warmtebruggen
Met KOMO-certificaat

MVA manchetanker en FA plaatanker
Het manchet- en plaatankersysteem bestaat uit draagankers
(manchetankers, plaatankers) en verbindingsbeugels
(haarspelden en steekbeugels).
Een enkel draaganker per plaat kan al voldoende zijn
Snelle montage
Hoge krachtenopname
Ook geschikt voor grote elementen
Eenvoudig statisch systeem met twee draagankers
Met KOMO-certificaat
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CONNEC TIONS 01.14
Magneetsystemen

Magneetsystemen voor de betonindustrie
Elematic FaMe
Elematic FaMe producten bieden een totaaloplossing
voor alle soorten stalen bekistingen bij de productie van
verschillende prefab betonelementen.
Bestaat uit randbekistingen (meestal uit aluminium of
hout), sterke, betrouwbare magneten en verscheidene
toebehoren
Één kant en klaar systeem voor alle productieprocessen
FaMe FLEX voor een flexibele opbouwmethodiek
FaMe LITE voor serieproductie
Met drukknopmagneet voor eenvoudige fixatie van
bekistingsdelen
Drukknopmagneet HOT voor toepassing tot 90°
Verbetering van de efficiency
Verhoging van de veiligheid
Zorgvuldigheid in de fabricage
Tot 70% werktijdbesparing

Flex-profiel-adapter
voor drukknopmagneet

Drukknopmagneet

Flex-profiel

Kantplank

Flex-randprofiel
Flex-magneet

Flex-profiel

FlexFlexprofielsteun randsteun
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CONNEC TIONS 01.14
HALFEN-informatie

Nieuwe HALFEN-website
HALFEN App

De nieuwe website van HALFEN is voor de zomervakantie online gegaan. Hierop
vindt u alle HALFEN-producten en bijbehorende documentatie, certificaten, etc.
Onder het kopje Downloads kunt u direct naar de de documentatie of software van
de producten. HALFEN heeft tevens een mobiele versie van de website beschikbaar.
Hieronder een screenshot van onze nieuwe homepage www.halfen.com/nl.

Naast de nieuwe website is de actuele
productinfomatie te vinden in onze
HALFEN Catalogues App, te downloaden
in Google Play en de App Store. Na
het downloaden van de App zijn de
gegevens volledig offline beschikbaar.

Aanvragen documentatie

Documentatie
Wilt u documentatie ontvangen
dan kunt u deze downloaden van
de website of een e-mail sturen.
Uiteraard kunt u ook altijd
telefonisch contact opnemen.

Heeft u na het lezen van deze BETON-special vragen over onze verankeringssystemen, wapeningssytemen, transportankersystemen of betongevel verankeringen
voor de betonindustrie? Kijk dan eens op onze nieuwe website of neem contact
op met onze afdeling BETON. U kunt onze collega‘s bereiken per telefoon (zie
hiernaast) of e-mail: beton@halfen.nl

Op ons kunt u bouwen.

Voetgangersbrug Simone de Beauvoir, Parijs
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Adres
HALFEN b.v.
Postbus 1 – 7620 AA Borne
Oostermaat 3 – 7623 CS Borne
Telefoon: (074) 267 14 49
Fax:
(074) 267 26 59
E-mail:
info@halfen.nl
Internet: www.halfen.nl

Realisatie
Afdeling MarCom HALFEN b.v.

