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Verwerkingsvoorschriften: Vloerplaten en prefab boxdekken 

Proflex vloerplaten zijn vervaardigd met hoogwaardige grondstoffen en dienen ook zorgvuldig behandeld te 
worden. Indien de verwerkingsvoorschriften correct nageleefd worden kan Proflex beton producten BV 10 jaar 
garantie geven op de betonkwaliteit van haar producten. Deze verwerkingsvoorschriften garanderen tevens een 
optimaal gebruik en een lange levensduur. De vloerplaten worden altijd tijdelijk bij de klant opgeslagen. Dit houdt 
dus in dat ze nooit rechtstreeks van de vrachtwagen op de put gelegd worden. De klant dient ervoor te zorgen 
dat: 
 

 Het lossen en opslaan zeer zorgvuldig gebeurt op een voldoende effen en stabiele ondergrond. 

 Tussen de vloerplaten dient steeds hout gelegd te worden. 

 Losplanken dienen te worden voorzien en klaargelegd door de klant (Afbeelding 3) 

 Het hout dient steeds mooi vertikaal boven elkaar te liggen (Afbeelding 1 - 2) 

 Afbeelding 4 toont hoe de platen van de stapel dienen genomen te worden. 
Dit kan echter ook gebeuren door middel van een pallethaak. 

 

  

 

Controleer of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de gegevens op de vrachtbrief. 
 
Het leggen van de vloerplaten dient zeer nauwkeurig te gebeuren en de vakkundige plaatsing wordt aan de klant 
overgelaten. 
 

 Het is belangrijk dat vloerplaten op een effen muur en in een mortelbed gelegd worden. De vereiste 
muuropleg bedraagt 10 cm tenzij anders vermeld. 

 Prefab boxdekken type 528.000 en 529.000T worden bijkomend op een polypropyleen touw in het 
mortelbed gelegd om te zorgen dat de mortel op zijn plaats blijft liggen tijdens de montage. 

 Beperkte toleranties op de productafmetingen dienen in acht genomen te worden. 

 Vloerplaten mogen pas maximaal belast worden 28 dagen na productiedatum. 

 Platen type 503.000BL: > 270 cm: te ondersteunen voor opstorten. 

 Platen type 509.000BR: vanaf 350cm ondersteunen voor opstorten 
 
Bij op te storten vloerplaten dient de benodigde krimp- en voegwapening aangebracht te worden. Bij gebruik van 
de vloerplaten in een veld als vloer op meerdere steunpunten is het noodzakelijk om ook steunpuntwapening te 
voorzien. 
 
Prefab boxdekken type 516.000, 517.000T, 527.000, 528.000 en 529.000T dienen plaat per plaat gelost te 
worden. 
 
Klachten betreffende uiterlijke gebreken aan de vloerplaten worden alleen aanvaard indien de platen zich, 
niet verplaatst, op het tasveld bevinden. Indien de platen bij levering gebreken vertonen dient dit vermeld 
te worden op de vrachtbrief en moet de verkoper binnen 24 uur op de hoogte gebracht te worden. 
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Voor de correcte steunpuntwapening dient beroep gedaan te worden op de verantwoordelijke 

constructeur. De krimp- en voegwapening zoals hierboven voorgesteld dient eveneens te worden 

toegepast.  
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Verwerkingsvoorschriften: Onderslagbalken 

Proflex betonbalken zijn vervaardigd met hoogwaardige grondstoffen en dienen ook zorgvuldig behandeld te 
worden. Indien de verwerkingsvoorschriften correct nageleefd worden kan Proflex beton producten BV 10 jaar 
garantie geven op de betonkwaliteit van haar producten. Deze verwerking garandeert tevens een optimaal 
gebruik en een lange levensduur van de balken. 
 
Ingebruikname of belasten is pas toegestaan wanneer het beton zijn eindsterkte heeft bereikt. Dit betekent 28 
dagen na de productiedatum vermeld op het product. 
 
Bij het transport en de opslag moeten de betonbalken zo worden behandeld dat de kwaliteit van het product niet 
wordt geschaad. De balken worden altijd tijdelijk bij de klant opgeslagen. Dit houdt in dat ze nooit rechtstreeks 
van de vrachtwagen op de put gelegd worden. De klant dient ervoor te zorgen dat: 
 

 Het lossen en opslaan zorgvuldig gebeurt op een voldoende effen en stabiele ondergrond. 

 De balken dienen vrij van de grond op twee houten balken gestapeld te worden. (afbeelding 1) 

 Tussen de balken dient men steeds houten balken aan te brengen, mooi boven elkaar. (afbeelding 2) 

 De balken dienen door ophanging van de stapel genomen worden en met een kraan gelegd. 
 
Het leggen van de balken moet zeer nauwkeurig gebeuren. Ondeskundige plaatsing kan later schade 
veroorzaken: 

 1816.000: Onderzijde is smalle zijde en is gemerkt met tekst ‘onder’ 

 2020.000: Bovenzijde balk is gemerkt met tekst ‘boven’ 

 2120.000: Bovenzijde balk is gemerkt met tekst ‘boven’ 

 3120.000: Pijl wijst onderzijde balk aan en tekst ‘extra’ moet rechtop staan 

 3220.000: Pijl wijst onderzijde balk aan en afbeelding tractor moet rechtop staan. 

 3025.000: Pijl wijst onderzijde balk aan en afbeelding vrachtwagen moet rechtop staan. 
 
De balken moeten op een effen muur in een dunne mortellaag gelegd worden, met uitzondering van de berijdbare 
balken, deze moeten op de meegeleverde rubber gelegd worden. De balken mogen ter plaatse van de oplegging 
niet ingeklemd worden. De opleglengtes voor de verschillende balktypes zijn: 
 

 1816.000: minimum 10 cm 

 2020.000: minimum 10 cm 

 2120.000: minimum 10 cm 

 3120.000: minimum 15 cm 

 3220.000: minimum 15 cm 

 3025.000: minimum 20 cm op rubber 
 
Voor het toepassingsgebied met de maximaal toegestane belastingen voor iedere balk kunt u contact opnemen 
met ons kantoor of informeer bij uw verkoper. Beperkte toleranties op de productafmetingen dienen in acht 
genomen te worden. 
 

 

 

Klachten betreffende uiterlijke gebreken aan de balken worden alleen aanvaard indien de balken zich, niet 
verplaatst, op het tasveld bevinden. Indien de balken bij levering gebreken vertonen dient dit vermeld te 
worden op de vrachtbrief en moet de verkoper binnen 24 uur op de hoogte gebracht. 
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PROFLEX BETON PRODUCTEN: 
BELANGRIJK BERICHT 

 
Behandeling definitieve en voorlopige bestellingen 

 

Wij danken u voor uw bestelling bij Proflex beton producten. 
 

DEFINITIEVE BESTELLINGEN: 

Dit zijn bestellingen die definitief verkocht zijn en waarvan de aantallen, de maatvoering en de effectieve 

levertermijn gekend zijn. Kleine aanpassingen kunnen enkel na overleg en tot ten laatste 5 weken voor de 

bevestigde leverweek doorgevoerd worden. Bestellingen die niet geleverd of afgehaald kunnen worden in de 

bevestigde leverweek worden wel gefactureerd. 

 

VOORLOPIGE BESTELLINGEN: 

Dit zijn bestellingen die definitief verkocht zijn maar waarvan de aantallen en de maatvoering of de effectieve 

leverweek nog niet bekend zijn. De klant dient uiterlijk 7 weken voor de bevestigde leverweek de definitieve 

aantallen, maten en levertijden door te geven. Als dit niet gebeurt, houdt Proflex beton producten BV zich het 

recht voor om deze bestellingen door te schuiven. De prijzen van de handelsartikelen kunnen bij voorlopige 

bestellingen niet gegarandeerd worden. De bevestigde leverweek wordt steeds op de orderbevestiging vermeld. 

 

Te veel geleverde materialen 
Te veel bestelde materialen worden niet terug genomen omdat de vracht- en sorteerkosten op de fabriek vaak 

duurder zijn dan de waarde van de overgebleven materialen. 

 

Verwerkingsvoorschriften 
Wij doen er alles aan om u als klant tevreden te stellen en vragen dan ook dat de chauffeurs en de personen die 

de materialen verwerken ook de nodige aandacht aan onze producten besteden. Belangrijk is dan ook de 

verwerkingsvoorschriften goed door te nemen. 

 

Mogelijke beschadigingen bij het lossen van materiaal 
Klachten hieromtrent worden alleen aanvaard als dit door u op de vrachtbrief (CMR) gemeld wordt. Indien dit 

onmogelijk is (bij afwezigheid) dient u binnen 24 uur uw verkoper te informeren. 
 

De materialen mogen in geen geval van de losplaats verwijderd zijn. Verplaatsen gebeurt dus op eigen risico. 

 

Aanvullend hierop worden klachten met betrekking tot losschade, indien er gelost werd op onverharde 

ondergrond, enkel behandeld indien losplanken werden voorzien en gelegd door de klant zoals bijgevoegd in dit 

belangrijk bericht. 

 
U dient ongeveer 1 lopende meter planken te voorzien per 1250 kg rundveematerialen. Het gewicht van de 

betonnen materialen is terug te vinden op de orderbevestiging of op te vragen bij uw verkoper. 
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Levering volgens losplan 

 

Om de plaatsing sneller te laten verlopen kunnen onze leveringen ingepland worden volgens een losplan. Wij 

rekenen hiervoor een extra kost aan van 1 euro per ton of ca. 24 euro per vrachtwagen. Deze kosten dienen 

om de extra logistieke kosten te dekken. Onze transporteurs laden de betonproducten zelf op de fabriek. De 

laadtijd neemt immers toe alsook dient de vrachtwagen zich te verplaatsen wat de beschikbare rijtijd verlaagt. 

 

Wij vatten hierbij samen wanneer er wel en wanneer er geen kosten worden berekend. 

 

Er worden kosten berekend indien: 

 Er een duidelijk losplan bezorgd wordt waarop staat hoeveel stuks waar gelost moeten worden op de werf. 

 Er geen duidelijk losplan bezorgd wordt , maar wel aangegeven wordt “eerst x stuks van product A, dan y 

stuks van product B, dan terug x stuks van product A, enz.” 

 

Geen kosten: 

 Levering volgens een eenvoudige levervolgorde (eerste balken, dan vloerplaten, dan beton- roosters, 

enz.). 

 

Voor vragen hieromtrent kan u contact opnemen met uw verkoper of neemt u contact op met ons kantoor: 0485-

454712. 
 


