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Handleiding

Introductie
Hekkenwereld levert alleen schanskorven die ook voor u gemakkelijk
te plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te
doorlopen stappenplan en een aantal handige tips. Succes!

Indien u nog verdere vragen heeft of onduidelijkheden tegenkomt,
kunt u altijd contact met ons opnemen.
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Een schanskorf kijkt u dagelijks tegenaan en moet
geheel naar wens zijn. Daarnaast dient het als
een onderhoudsvrije afscheiding van uw terrein.
De schanskorven bestaan uit onze bekende
dubbelstaafmatten in combinatie met speciaal
gemaakte verzinkte palen en afstandhouders.

Kwaliteit
De dubbelstaafmat 6/5/6 maakt door de verwerking van de kruispunten
gelaste draadstaven een stabiele als voordelige en veilige oplossing mogelijk
voor de schanskorven. De dubbelstaafmatten zijn vervaardigd uit draad en
daarna thermisch verzinkt. De schanskorf palen zijn vervaardigd uit Magnelis.
Dit is een metallische bekledingslaag die staal langdurig beschermt tegen
corrosie. Magnelis heeft een zelfherstellende bescherming en is dus volledig
onderhoudsvrij.
Palen
Deze palen worden gecombineerd met onze bekende dubbelstaafmatten. U
kunt deze krijgen in de hoogtes van 80 t/m 203 centimeter.
Een eindpaal en tussenpaal kan in beide gevallen met deze paal worden
gebruikt. Als u een hoek om wenst te gaan, kunt u daar een extra paal voor
bestellen.
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Matten
De dubbelstaafmatten hebben horizontaal een draaddikte van 1 x ø 5mm, en
een verticale draaddikte van 2 x ø 6mm. De matten hebben een maaswijdte
van 50 x 200mm.
Bevestigingsmateriaal
Voor montage leveren wij afstandhouders die speciaal gemaakt zijn voor deze
schanskorven. Net als de rest zijn deze ook verzinkt en hebben een lengte van
150 mm.

Handleiding

Monteren van
schanskorven
Voordat u de schanskorf gaat monteren, is het handig eerst een
overzichtelijke tekening te maken. Met hierin de maten waarin de matten
geplaatst gaan worden. Dit bespaart veel tijd en voorkomt slordige fouten.

Benodigdheden
Gereedschap
· Meetlint van 3 of 5 meter
· Waterpas
· Schop/steekschop
· Lange waterpas (>2,5 m)
· Slijptol of ijzerzaag

Materialen
· 1 of 2 mm touw
· Houten lat van exact 2,48 cm
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STAPPENPLAN
Stap 1
Bepaal het punt van waaruit u de schanskorven gaat plaatsen. Begin bij een
vast punt waar de maat niet meer kan veranderen, bijvoorbeeld een muur,
beschoeiing of hoek. Hou er ook rekening mee, als de grond afloopt, dat men
zo laag mogelijk begint bij het hoogste punt.
Stap 2
Zet vanuit dat punt een lijn uit in de richting waar het hekwerk geplaatst gaat
worden.
Gebruik deze lijn om uw hekwerk langs te monteren, zodat deze in een rechte
lijn staat.
Stap 3
Vervolgens bepaalt u de locatie voor de te plaatsen palen. Leg de palen dus
ongeveer om de 250 cm neer. Neem vervolgens bij de eerste paal de maat
van 248,5 cm die tussen elke paal moet komen. Als u meerdere palen heeft,
adviseren wij een houten lat te maken van 248,5 centimeter zodat u altijd
de juiste maat tussen de palen heeft. Als de afstand van een een hele mat
niet past kan deze gemakkelijk op maat worden gemaakt met een slijptol of
ijzerzaag.
Stap 4
Markeer de plaatsen waar de palen
geplaatst moeten worden. Graaf/boor
op de gemarkeerde plaatsen gaten van
circa 30 cm bij 30 cm en circa 60 cm
diep.

Stap 5
Begin nu met het plaatsen van de paal.
Plaats de paal waterpas op de gewenste
positie en op de juiste hoogte. Als u
denkt diep genoeg te zijn, meet dan
even de maat op van bovenkant paal
tot maaiveld. U bent diep genoeg als
u de hekhoogte heeft + 5 cm. Dit is voor
5 cm speling onder het hek. Zorg ervoor dat het hart van het tweede gat van
boven gelijk aan het touw komt.
Stap 6
Zodra de eerste paal op de goede hoogte
is, leg dan een houten lat van precies
248,5 cm vanaf de geplaatste paal, in de
richting van het touw. Als dit gedaan is,
kun u verder met de volgende paal,
herhaal hiervoor dan stap 5. Tip: Als u
een waterpas gebruikt die langer is dan
250 centimeter kunt u de palen vanaf de volgende palen gelijk op de juiste
hoogte zetten zonder te hoogte te hoeven meten door te meten vanuit de
eerdere paal.
Stap 7
Wanneer alle palen goed op hoogte zijn,
kunt u een dubbelstaafmatten aan beide
kanten in de haken van de palen hangen.
Doe dit bij alle palen zodat alle
staafmatten geplaatst zijn.
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Stap 8
Nu dient u de afstandhouders te monteren van de schanskorven. Als u
een pakket besteld heeft, hebben wij de juiste aantallen afstandhouders
bijgeleverd. Bovenstaande tekening laat zien hoeveel en welke positie u de
afstandhouders dient te plaatsen per lengte.
Stap 9
Bevestig nu de afstandhouders op de
juiste plekken tussen beide liggers van
de staafmatten. Dit onderdeel is
essentieel voor een stevige constructie
voor als de schanskorf later gevuld
wordt.
Stap 10
Meng vervolgens het beton in een speciekuip of emmer. Na het mengen giet
u de speciekuip leeg in de het gat om alle palen heen. Ga hierbij uit van 2
zakken beton per paal. Zie blz. 11 van deze handleiding voor extra tips voor
het mengen van beton.

Handleiding

Voor het beton
mengen
Als u tevreden bent met de geplaatste schanskorven, kunt u beginnen met
het mengen van betonmortel met water. Let op, gebruik leidingwater, en
geen slootwater! Daarnaast is het raadzaam een grote emmer of speciekuip
te gebruiken.
Benodigdheden
· 1 emmer/speciekuip met water
· 1 lege emmer/ speciekuip
· Betonmortel/ cement
· Klepel/schop
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STAPPENPLAN

Stap 1

Stap 2

Schenk allereerst ongeveer 25 cl water

Gooi vervolgens de betonzak voor de

in de lege emmer/speciekuip.

helft leeg in de emmer.

Stap 3

Stap 4

Meng nu de beton met een klepel

Schep de beton in het gat als de

of schop tot het een modderige

schanskorven naar uw zin staan.

substantie wordt. U kunt eventueel

Na elke 5 scheppen adviseren wij

tijdens het mengen meer water

de beton aan te stampen met een

toevoegen mocht dit nodig zijn.

stamphoutje o.i.d. zodat er geen lucht
meer tussen zit.

Tip 1

Tip 3

Beton uitharden

Steen in een gat op diepte

Laat de paal na het betonnen

Als het gat voor de paal op diepte

in stilstand minimaal 48 uur

is, is er een mogelijkheid een steen

uitharden, ga het hekwerk dus

onderin het gat te leggen en deze

niet gebruiken. Deze tijd kan

aan te stampen met de paal van het

variëren i.v.m. temperatuur- en

hekwerk tot deze op de gewenste

weersomstandigheden.

hoogte is. Dit voorkomt toekomstige
verzakkingen.

Na ca. 28 dagen is het beton pas
echt goed uitgehard. Doe dus

Dit is niet voor iedereen van

voorzichtig met het gebruik van het

toepassing omdat in Nederland de

hekwerk de eerste paar weken.

hardheid van de grond in elk gebied
varieert.

Tip 2

Meng water met beton
Voor het beste resultaat adviseren
wij per gat 2 zakken betonmortel (50
kilo) te mengen met ongeveer 5 liter
water.
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Extra tips

Voor het beste
resultaat en het
behoud ervan
Lees goed door om onnodige fouten te voorkomen.

Tip 1

Groeiende ondergrond
Wanneer de ondergrond gras, of
een ander groeiend voorwerp is,
adviseren wij het hekwerk 10 cm
boven de grond te plaatsen.
Tip 2

Vulling
Wanneer u nog niet helemaal
zeker bent wat de vulling van de
schanskorf wordt, kunt u het beste
naar het tuincentrum gaan en daar
een mooie steen uitzoeken. U kunt
ook stenen combineren!
Tip 3

Zinkspray
Als u het hekwerk moet inkorten,
gebruik dan onze zinkspray om de
geslepen kant te voorzien van een
beschermlaag om het roesten te
vertragen.
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