Kiezen voor keerwanden

de kracht van keerwanden

BETON BEGINT BIJ DU MONT

Maak kennis met kwaliteit.
Du Mont Beton is beter beton.
De keerwand-elementen van Du Mont Beton zijn ideaal voor grond- en waterkering, alsmede
voor opslag van diverse soorten stortgoed in de civiele techniek en industrie. De keerwanden
bieden door hun eigen gewicht en afmetingen een optimale stabiliteit en veiligheid en zijn
daarnaast ruimtebesparend.

Ontwerp
Jarenlange ervaring leert dat het wenselijk is om verschillende typen keerwanden aan te kunnen bieden. Onze constructeurs hebben een diep en breed assortiment van standaard keerwanden
ontworpen. Indien uw toepassing niet geleverd kan worden vanuit
ons standaard assortiment, zal indien nodig ons constructiebu-

Du Mont Beton
kenmerkt zich als

reau deze berekenen, om zo een veilig en voor het doel geschikt
product af te leveren
Toepassingen

totaalleverancier voor

De keerwanden van Du Mont Beton zijn veelzijdig toepasbaar:

de meest uiteenlopende

• Gescheiden opslag van de meest uiteenlopende grondstoffen

betontoepassingen

• Opvangen van taluds en ter versmalling van een dijklichaam

zoals compost, zand, grind en kunstmest
• Hellingbaan t.b.v. inrit parkeergarage, rolstoelbaan, etc.
• Los- en laadperrons
• Opvangen van hoogteverschillen in terreinen
• Vergroten bedrijfsterrein door sloottalud te vervangen voor
keerwanden
• Milieustraten / afvalscheidingstations
• Kademuur langs havens, grachten en andere waterpartijen
• Calamiteiten opslagbak t.b.v. chemische bedrijven
Voor sommige toepassingsgebieden is het gewenst om de keerwanden ter bescherming te voorzien van een coating. Zo kunnen
de wanden in steden of bij geluidskeringen worden voorzien van
een antigraffiti-coating. Bij opslag van grondstoffen met agressieve zuren, kunnen de wanden worden behandeld met een zuur-

Productie
In moderne fabrieken worden de keerwanden geproduceerd volgens de huidige eisen en normen.
Er is continu een voorraad aanwezig van keerwanden van 50 cm tot 600 cm hoogte met standaard
lengtes variërend van 100, 200 of 400 cm.
Du Mont Beton kent daarom snelle levertijden. De
moderne productiemethode en het uitgebreide
mallenpark staan hier mede garant voor.

bestendige coating.

Uiterlijk
Door zijn specialistische en unieke productiemethode hebben de keerwanden rondom een strak en glad uiterlijk, oppervlakte beoordelingsklasse 1A. Desgewenst kunnen keerwanden worden uitgevoerd in verschillende kleurstellingen
of worden voorzien van elk gewenst reliëf.
Belasting
De standaard keerwand kan een belasting opnemen van 18
kN/m3 met een bovenbelasting van 10 kN/m2. Voor zware
belastingen adviseren wij u graag over het juiste type keerwand. Deze is dan voorzien van een zwaardere wapening en
is leverbaar in verschillende belastingsklassen tot VOSB 60.
Kwaliteit
De keerwanden worden in een speciaal geconditioneerde
ruimte geproduceerd in moderne en milieuvriendelijke fabrieken. Om u een kwalitatief hoogwaardig product te kunnen leveren vindt continue kwaliteitsbewaking plaats. Vanaf
binnenkomst van grondstoffen en wapening, tot en met de
aflevering van de keerwand door onze specialistische transporteur. Du Mont Beton biedt u de mogelijkheid om de keerwanden direct vanaf de vrachtwagen te plaatsen. Hierdoor is
de plaatsingstijd kort, wat arbeid en tijd bespaart.
Ter waarborging van de kwaliteit staan de keerwanden onder controle bij het KIWA. Deze instantie verklaart dat de
vervaardigde elementen van beton aan de milieutechnische
specificatie van het Bouwstoffenbesluit (BSB) voldoen.
Advies op maat
De afdeling Verkoop adviseert u graag over de meest uiteenlopende toepassingen. Du Mont Beton heeft veel ervaring
op het gebied van mogelijkheden die buiten het standaard
assortiment vallen. U hoeft uw eisenpakket maar kenbaar te
maken en wij zullen u voorzien van een perfect passende oplossing.
Kies voor kwaliteit en laat u voorlichten over de vele mogelijkheden. Zaken doen met Du Mont Beton werkt kwaliteitsverhogend en kostenverlagend.
Wij zijn u graag van dienst!
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