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 Staalkwaliteit Minimum Vloeigrens Treksterkte Minimum Breukrek

MPa MPa %
S 240 GP 240 340 26

S 270 GP 270 410 24

S 320 GP 320 440 23

S 355 GP 355 480 22

S 390 GP*) 390 490 20

S 430 GP*) 430 510 19

Staalkwaliteiten voor warmgewalste damwanden volgens EN 10 248-1

Afmetingstoleranties en vormtoleranties voor warmgewalste damplanken  
uit ongelegeerde staalsoorten volgens EN 10 248-2

*) Voor de hogere staalkwaliteiten S 390 GP en S 430 GP, is er de bouwnorm Z-30. 1-7 .

*) Normaliter beslist de fabrikant over de positieve afwijking van de maattoleranties. Bij de bestelling kan een positieve afwijking van de maattoleranties overeengekomen worden.  
    In dit geval moeten de volgende waarden gekozen worden: +0,5 mm bij s 8,5 mm en + 6 % van s bij s > 8,5 mm.

Enkel Dubbel S-vorm standaard Dubbel Z-vorm (op aanvraag) 3-ling standaard

Positie A  |  Enkel Positie B  |  Enkel Vorm 1 standaard Vorm 2 (op aanvraag)

Levervormen:

Plankbreedte bij enkele planken ± 2 %; bij dubbele of drievoudige planken ± 3 %

Wanddikte 

U-pro!elen

t: tot 8,5 mm = ± 0,5 mm; boven 8,5 mm = ± 6 % t 

s: tot 8,5 mm = ± 0,5 mm; boven 8,5 mm = ± 6 % s*)

Wanddikte Z-pro!elen en vlakke pro!elen t, s: tot 8,5 mm = ± 0,5 mm; boven 8,5 mm = ± 6 % s, t

Hoogte U-pro!elen h: tot 200 mm = ± 4 mm; boven 200 mm = ± 5

Hoogte Z-pro!elen h: tot 200 mm = ± 5 mm; van 200 tot 300 mm = ± 6 mm; boven 300 mm = ± 7 mm

Afwijking van de rechtheid De afwijking van de rechtheid in lengterichting mag niet groter zijn dan 0,2 % van de planklengte.

Planklengte De lengte van de damplanken mag ± 200 mm van de bestelde lengte afwijken.

Zaagsnede Haakse zaagsnede ten opzichte van de lengte as. De totale afwijking tussen het hoogste en het laagste punt van het snijvlak, aan een enkele  

plank in richting van de lengte as gemeten, mag niet meer bedragen dan 2 % van de plankbreedte.

Gewicht De tolerantie tussen het theoretische gewicht (volgens pro!eltabellen) en het gewogen gewicht van de totale levering is hoogstens ± 5 %.

Slotverbindingen van de pro!elen De sloten moeten met voldoende speelruimte zodanig in elkaar passen dat de planken goed in elkaar geschoven kunnen worden, en de voor  

de verbinding noodzakelijke krachten overgedragen kunnen worden. De minimale slotverhaking bij U-planken en Z-planken mag niet kleiner  

zijn dan 4 mm; bij vlakke pro!elen niet kleiner dan 7 mm.

Flens

Lijf

Flens

Lijf Rug van de plank
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 Staalkwaliteit* Minimum Vloeigrens Treksterkte Minimum Breukrek

MPa MPa %
S 235 JRC 235 360 - 510 26

S 275 JRC 275 410 - 560 23

S 355 J0C 355 470 - 630 22

Staalkwaliteiten voor koudgevormde damwanden volgens EN 10 249-1

Afmetingstolleranties en vormtoleranties voor koudgevormde damplanken
uit ongelegeerde staalsoorten volgens EN 10 249-2

*) Mechanische eigenschappen volgens EN 10025-2:2004.  /  Andere staalkwaliteiten op aanvraag

Vorm 1 standaard Vorm 2 (op aanvraag) Vorm 1 standaard Vorm 2 (op aanvraag)

Positie A  |  Enkel Positie B  |  Enkel Vorm 1 standaard Vorm 2 (op aanvraag)

Levervormen:

Plankbreedte Bij enkele planken ± 2 %; bij dubbele planken ± 3 %

Wanddikte De dikte tollerantie is aangeven in tabel 3 van de EN 10 051.

Hoogte h: tot 200 mm = ± 4 mm; van 200 tot 300 mm = ± 6 mm; van 300 tot 400 mm = ± 8 mm; boven 400 mm = ± 10 mm.

Afwijking van de rechtheid S De afwijking van de rechtheid S, mag niet groter zijn dan 0,25 % van de planklengte.

Afwijking van de rechtheid C De afwijking van de rechtheid C, mag niet groter zijn dan 0,25 % van de planklengte.

Torsie V De afmeting V mag niet meer bedragen dan ± 2 % van de planklengte, met een maximum van 100 mm.

Planklengte De lengte van de damplanken mag ± 50 mm van de bestelde lengte afwijken.

Zaagsneden Haakse zaansnede ten opzichten van de lengte as. De totale afwijking tussen het hoogste en het laagste punt van het snijvlak, aan een enkele 

plank in de richting van de lengte as gemeten, mag niet meer bedragen dan ± 2 %  van de plankbreedte.

Gewicht De tolerantie tussen het theoretische gewicht (volgens pro!eltabellen) en het gewogen gewicht van de totale levering is hoogstens ± 7 %.
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