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Ponswapening

JORDAHL® Ponswapening JDA
Verspil geen ruimte. En geen tijd.
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JORDAHL® Ponswapening JDA
Voor funderingen en platte vloeren met weinig bekisting
en wapening en voor een optimale ruimtebenutting
wordt de JORDAHL® ponswapening JDA voor de overdracht van hoge dwarskrachten toegepast. De pons-

weerstand kan zo met 50 % worden verhoogd vergeleken met funderingen zonder ponswapening en zelfs met
96 % vergeleken met vloerplaten zonder ponswapening.

Voordelen
■
■

■

■
■
■
■

■
■
■

■

■

geringe constructiehoogte van de betonplaten
Europees Technische Beoordeling voor statische en dynamische
invloeden (ETA-13/0136)
1,96-voudig draagvermogen t.o.v. vloeren zonder ponswapening;
1,50-voudig draagvermogen t.o.v. funderingen zonder ponswapening
voor platte betonplaten geschikt vanaf 18 cm plaatdikte
weinig bekistingswerk
snelle en eenvoudige montage
voor de montage van bovenaf
en van onderen na het plaatsen
van de buigwapening
vlakke onderzijde vloer
10
11
optimale ruimtebenutting
verdieverdiepingen
pingen
geschikt voor alle kolomposities en -vormen
flexibele productie afhankelijk
van de constructieve eisen
hoger draagvermogen dan
traditionele wapeningstechnieken

met onderslagbalken

met JDA

geringere constructiehoogte met JORDAHL® ponswapening JDA

Eigenschappen
■

■

■
■
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JORDAHL® ponswapening bestaat uit dubbelkopankers
die door een montagestrip zijn verbonden
dubbelkopankers garanderen de overgang tussen
ponsen en dwarskrachtoverdracht
voor betonkwaliteiten C20/25 tot C50/60
standaard of op maat gemaakte elementen voor
de optimale oplossing
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Maximale veiligheid tijdens de engineering
■

■
■
■
■

■

berekeningssoftware JORDAHL® EXPERT ponswapening JDA voor
het kiezen van de optimale JORDAHL® ponswapening JDA
gratis download op www.jordahl.de/Service/Software
snelle en overzichtelijke invoer
print-out van een controleerbare constructieve berekening
basis voor de software is de Europees Technische Beoordeling
ETA-13/0136
t.b.v. de constructieve berekening van in het werk gestorte vloeren,
funderingsplaten, breedplaatvloeren en aparte funderingen

JORDAHL® Ponswapening JDA –
voor in situ beton
■
■
■

■

voor vloeren en funderingen
eenvoudig en veilig instorten in het werk
veilige hoogtepositionering:
dubbelkopankers „omklemmen“
de wapeningslagen
toebehoren:
dwarsstrips/montagehulp en afstandhouders

JORDAHL® Ponswapening JDA –
voor breedplaatvloeren
■
■
■
■
■
■

voor prefab betonelementen
JORDAHL® ponswapening JDA-FT-KL
alle onderdelen ongemonteerd als set
eenduidige toekenning door gekleurde markering
eenvoudige klikmontage
toebehoren:
afstandhouders van kunststof of vezelbeton
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JORDAHL Producten
Overtuigende veiligheid
en kwaliteit
■

■

■

■

■
■

■

een eeuw kwaliteit „Made in Germany“, toegepast
in bouwprojecten over de hele wereld
productie onder strikte kwaliteitscontrole volgens de
eisen van Duitse en Europese certificeringsprocedures
interne kwaliteitswaarborging en -controles conform
ISO 9001:2008
omvangrijk productassortiment van uitstekende
verankerings- en verbindingselementen
op de nieuwste stand der techniek
ondersteuning aan klanten om eﬃciënt te kunnen
bouwen en kwaliteitsstandaards in acht te kunnen
nemen
Europees Technische Beoordeling en Algemene
Zulassungen

Naast de JORDAHL® ponswapening JDA produceren we
talloze andere innovatieve producten uit de wapenings-,
bevestigings-, verbindings- en montagetechniek en de
gevelbevestiging, die wereldwijd toepassing vinden.
Sinds meer dan 100 jaar garanderen wij de hoogste
kwaliteits- en veiligheidsstandaard en bieden maatoplossingen op het hoogste niveau.

Overtuigende Prestaties
■

■

vakkundige ondersteuning tijdens engineering
en berekening
uitstekend technisch know-how in een team
van internationaal ervaren engineers

■
■

■

just-in-time leveringen op het werk
economische engineering en ondersteuning
tijdens technische berekeningen
klantgerichte oplossingen en projectgerelateerd advies

Overtuigende Service
Als u voor JORDAHL producten kiest, kiest u goed. Want
of het nou gaat om constructieve berekeningen, algemeen technisch advies, service of de ontwikkeling van
maatoplossingen: de JORDAHL experts in ons Research
en Development centrum in Berlijn leggen de lat hoog.

JORDAHL GmbH
Nobelstr. 51
12057 Berlin
Duitsland
Tel + 49 30 68283-433
Fax + 49 30 68283-498
www.jordahl.de
info@jordahl.de

Onze competente en ervaren medewerkers zijn altijd op
de nieuwste stand en bieden u moderne, flexibele en
op maat gemaakte oplossingen – voor alles wat u nodig
heeft.

JORDAHL H-BAU
Jan Tinbergenstraat 221
7559 SP Hengelo
Nederland
Tel 074 - 250 57 37
Fax 074 - 250 33 21
info@jordahl-hbau.nl
www.jordahl-hbau.nl

