
Bestekteksten 

 

ACCAP 7120 muurplanten systeem voor kademuren 

 

Note: 

De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt weergegeven in m2. 

Afhankelijk van de gemiddelde spouwmuurbreedte kan het aantal m3 worden berekend. 

Minimale spouwbreedte 4 cm. Gemiddelde minimale spouwbreedte 5cm.  

 

In den natte verwerken: 

Wordt de kademuur in het natte gebouwd, dan de spouw elke lopende meter voorzien van een Accap prefab 

plaat. ( zie bestekstekst ACCAP prefab platen) 

 

Schade door aanvaringen aan de kademuur voorkomen; 

Door het gebruik van de ACCAP panelen in de spouw worden de krachten ontstaan door aanvaringen 

geabsorbeerd door het panelen systeem en afgedragen aan de achterliggende (betonnen) constructie.  

( zie bestekstekst ACCAP paneel100) 

  

ACCAP prefab platen   (voor verwerking muurplantensysteem in den natte) 

 

 ACCAP paneel100    

 

BESTEKS- 
POST- 
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  OMSCHRIJVING EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 
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TER  
INLICHTING 

XXXX   Muurplanten systeem 
 

     

XXXX01 XXXX99  Aanbrengen capillair spouwmuur vulling ten behoeve van 
muurplantensysteem.  
Levering en aanbrengen van muurplantensysteem ACCAP7120. 
Situering: Aanbrengen in de open spouw van de kademuur bestekspostnr. …...  
Aanbrengen volgens detail tekeningnr.  …... 

m2 
 

xxx 
 

 

V  
 

 

   Muurplantensysteem Accap7120 
Gebonden spouwmuurvulmiddel met een permanente hechting aan de 
binnenzijde van de muur.  
-Verzadigd gewicht :            <1000 kg/m3 
-Max. watercap.:                  >40 vol-% 
-Poriënvolume :                    > 60 vol-% 
-Capillaire opstijging :          > 100 cm 
-Hechtwaarde :                     > 0,10 N/mm2 
-Verweking volgens verwerkingsvoorschrift leverancier  
-Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in het profiel van verwerking 

m3   xxx L 

   Leverancier: GroeneKade, www.groenekade.nl      
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XXXX02 XXXX99  Aanbrengen prefab spouwmuur vulling ten behoeve van muurplantensysteem.  
Levering en aanbrengen van muurplantensysteem ACCAP7120. 
Situering: Aanbrengen in de open spouw van de kademuur bestekspostnr. …... 
Vooraf aan het aanvullen met vloeibaar spouwmuurvulling bestekspostnr 
XXXX01  
Aanbrengen volgens detail tekeningnr.  …... 

st 
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   ACCAP Prefab plaat 60x40cm 
-Verzadigd gewicht :            <1000 kg/m3 
-Max. watercap.:                  >40 vol-% 
-Poriënvolume :                    > 60 vol-% 
-Capillaire opstijging :          > 100 cm 
Minimaal 1 plaat per lopende meter.  
Verwerken volgens verwerkingsvoorschrift leverancier  

st   xxx L 

   Leverancier: GroeneKade, www.groenekade.nl      
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XXXX03 XXXX99  Aanbrengen spouwmuur versterking.  
Levering en aanbrengen van ACCAP paneel100. 
Situering: Aanbrengen voordat de zichtzijde van de kademuur wordt gemetseld  
bestekspostnr. …... 
Aanbrengen volgens detail tekeningnr.  …... 
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   ACCAP paneel 100,  60 x60 x10 cm, PP zwart 
Horiz. belastbaarheid                   >700KN/m2   
Opening tbv vulling                       >5000mm2 
Min. Doorsnede vd opening        >68mm 
Vert. contact oppervlakte            < 50%  
Verwerken volgens verwerkingsvoorschrift leverancier  

st   xxx L 

   Leverancier: GroeneKade, www.groenekade.nl      


