
 

Productblad Funderingsbekisting 30cm hoog: 

Voor het maken van 30cm hoge strookfundering hebben wij de volgende onderdelen: 

• bekistingschot 250 cm, 200 cm, 175 cm, 145 cm, 125 cm, 100 cm, 70 cm, 50 cm en 40 cm 
• Koppel-U 
• Hoekstuk 
• Passtuk (schuifstuk) 
• Grondpen 

 

Tips voor het stellen: 

• Het koppelen van schotjes doet u door onder en boven een koppel-u te plaatsen.  
• Wanneer u koppelt met een passtuk gebruikt u deze alleen vanaf de bovenzijde en heeft u 

op deze verbinding geen koppel-u nodig. 
• Door gebruik te maken van passtukken kunt u alle lengtes boven de 80 cm maken. Onder de 

80 cm bent u beperkter aan de afmetingen 40, 50 en 70cm. 
• De hoekstukken zijn zowel als binnen en als buitenhoek te gebruiken. 
• De grondpennen slaat u bij elke hoek en daartussen binnen de 100 cm. 
• Zorg dat u altijd  volledig folie in de kist legt. De folie klemt u aan de bovenzijde vast met de 

koppel-U   
• Sla of draai nooit spijkers, schroeven, nietjes o.i.d. in de bruine plaat van het 

bekistingschotje. 
• Wanneer u de folie en mogelijk de bewapening heeft geplaatst dient u de kist aan de 

bovenzijde te koppelen. Dit kan met bijvoorbeeld houtenlatjes, vlechtdraad of touw. Hier 
dient u zelf voor te zorgen. 

• Wanneer u latjes gebruikt dient u deze vast te maken met spijkers. U mag nooit schroeven 
in de kist draaien! 

• Wanneer de beton gestort is, is het verstandig om de bekisting zo snel als de beton hard is 
los te maken. 

• Voor het verwijderen van de pinnen wrikt u deze eerst voorzichtig los zodat u de pinnen niet 
krombuigt tijdens het los trekken. 

• Het is belangrijk dat u de bekisting zuiver, zonder spijkers en dergelijke opgelat in de 
daarvoor bestemde bakken terug brengt. 


