Vloerelementen in voorgespannen beton

DomoDeck

met ruwe onderzijde (PRB)
met gladde onderzijde (PSB)
De grafiek is berekend voor omgevingsklasse EI en maximale doorbuiging 1/800 van de
overspanning volgens de PTV 201 van Probeton (Benor)

PRB/PSB 14/60

Bijhorende info:
R-waarde:
volgens EN ISO 6946 exclusief Ri en Re
beton

= 2.3 W/mK volgens EN 12524:2000.

Alle vloerelementen in voorgespannen beton worden
standaard geleverd met een brandweerstand van 60 min.
Nuttige belasting = 5,00 kN/m2.
Voor andere breedtes, belastingen, doorbuigingen,
brandweerstanden of omgevingsklassen gelieve onze
studiedienst te raadplegen.
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De brandwerendheid wordt in de NBN EN 1992-1-2:2005

11.5

Technische kenmerken:

omschreven door een combinatie van de letters R, E en I.
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voorkomen en het optreden van vlammen aan de andere
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Maximum plaatlengte (m) 4.5
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