
Technische fiche DELTABLOC® 80E
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DB 80E is speciaal ontwikkeld voor locaties waar de beschikbare

ruimte uiterst beperkt is.  Dit systeem biedt een oplossing voor

de moeilijkste technische situaties, zoals bij de bescherming

van funderingsmassieven, portieken en brugpijlers of in erg

smalle middenbermen.

Voornaamste kenmerken :

- laagst mogelijke werkingsbreedte (W1), geen

 verplaatsing van het systeem (0cm)

- getest op niveau kerend vermogen H2

- dubbelwerkend, zodat het systeem ook in enkele rij

 in de middenberm kan geïnstalleerd worden  

Dank zij het symmetrisch profiel kan het niveau van kerend vermogen

H2 in geval van impact gegarandeerd worden aan de beide zijden 

van het systeem, en dit zonder dat het systeem verplaatst.

sterkteklasse C40/50

omgevingsklasse EE4

gladde afwerking

stalen koppeling (gepatenteerd)

thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461

doorlopende trekwapening (patent)

thermisch verzinkt cfr NBN EN 1461

op aanvraag

1 kraan of kraanwagen

1 arbeider

ongeveer 500m per team 

meerdere teams mogelijk

kraanwagen : 5 stuks  (= 30m)

plateauwagen : 7 stuks (= 42m)

reflectoren, opzetbordjes

6m element : r ≥ 120m

kleinere stralen mogelijk op aanvraag kop-

elementen worden ondiep ingewerkt peling

in de toplaag van de verharding

ofwel door ze te installeren voor het

aanbrengen ervan ofwel door een

strook uit te frezen met diepte 5cm
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Keurmerken

NL BSB
K 44581

gewicht l /b / h

(kg) (cm)
Alg. gegevens

laagst mogelijk ruimtebeslag - geen verplaatsing
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Technische specificaties Testresultaten cfr NBN EN 1317-2

betonkwaliteit

aanbevolen

installatieteam

installatie

speciale lengtes

accessoires

geteste

schokindex ASI

installatiewijze

bochtstraal

systeem hoogte

systeem breedte

80 cm

diversen

tensionbar

standaard element

werkingsbreedte

systeemlengte

eindverankering

max. verplaatsing

laadvermogen

per vracht

per team (8u)

verankering in bodem
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