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Beschrijving en specificaties van 
gietprofielen van K-Form

Dwarsdoorsnede van K-Form

Bovenleijst

Voorbeeld van K-Form gemonteerd 
voor 150 mm dikke betonvloer

K-Form blijft na het gieten zitten

Deuvel

Grindmortel

Onderlaag

www.kform.co.uk www.kform.co.uk www.kform.co.uk

Grindmortel

Beton Beton

•  Maakt continu betonstorten mogelijk

•  Eenvoudig aan elkaar te klikken

•  Voorgeboorde deuvelgaten

•  Voorgeboorde gaten in onderflens om te 
verankeren

•  Gemaakt van sterk 100% gerecycled uPVC

•  Afneembare bovenlijst

•  Hoeft na het storten niet te worden verwijderd

•  Geschikt voor 50-225 mm betonvloeren

Fiber Dowels
Handelsweg 21
5531 AE Bladel

tom@fiberdowels.com
Tel. +31 85 48 96 160 

Gietprofiel voor betonvloeren
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10mmDe gietprofielen van K-form van PVC zijn ontwikkeld voor de 
bouwbranche. Goedkoper, effectiever en milieuvriendelijker 
in vergelijking tot de stalen of houten bekistingen. De sterke 
en lichte gietprofielen van K-Form zijn gemaakt van 100% 
gerecycled PVC en hoeven niet na het gieten verwijderd te 
worden. Ze kunnen op locatie, op maat worden gemaakt en 
hebben voorgeboorde gaten voor deuvels in de zijflens en 
voor verankering in de onderflens. 

Bij het gepatenteerde K-form systeem hoort bovendien een 
bovenlijst die bij het afdichten van de voegen kan worden 
verwijderd. De combinatie met eenvoudige eindklemmen 
resulteert in extreem snelle montage. 

Het systeem kan gebruikt worden met een dubbele balk-
vibrator en anders uitvlakapparatuur. 

De gietprofielen K135, K85 en K35 van K-Form worden in 
plaats van stalen mallen gebruikt op plekken waar expansie-
voegen gewenst zijn.

Over de 
gietprofielen van K-Form

Gietprofiel K35 van K-Form  
voor 50-100 mm betonvloer

Gietprofiel K135 van K-Form  
voor 150-225 mm betonvloer

Hoekverbinding van K-Form
voor bovenlijsten

Afneembare bovenlijst

Afneembare bovenlijst

Voorgeboorde deuvelgaten  
met Ø 24 mm en 300 mm 
hartafstand – geschikt voor 
150-225 mm diep beton gieten

Ophooglijst 25 mm

Standaard afneembare 
bovenlijst van K-FORM

Afneembare bovenlijst

Voorgeboorde deuvel-
gaten met Ø 24 mm en 
300 mm hartafstand

Acht gaten geboord met 800 mm 
hartafstand (vier aan elke kant) voor 
verankering met de grindmortel

Acht gaten geboord met 800 mm 
hartafstand (vier aan elke kant) voor 
verankering met de mortel

Acht gaten geboord met 800 mm 
hartafstand (vier aan elke kant) voor 
verankering met de grindmortel

De hoekverbindingen in de bo-
venlijst zijn perfect te combineren 
met de gietprofielen K85 en K135 
van K-Form. Deze leveren een 
fraaie gladde voeg op en worden 
gebruikt als de bovenlijst na het 
gieten moet blijven zitten.

•  Vergroot de hoogte met 25 mm
•  Perfect voor de gietprofielen van K-Form
•  Te combineren met de bovenlijst van K-Form
•  Eenvoudig vast te klikken

Gietprofiel K85 van K-Form 
voor 100-140 mm betonvloer

Ophooglijst K25 van K-Form
(voor gietprofiel) 25 mm hoog
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