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STEVIGE VERANKERING

MAURER dilatatievoegen beantwoorden aan 
alle belastingsnormen zoals daar zijn: de Duitse 
Normen (DIN), de Britse Normen (BS) en de 
Amerikaanse Normen (ASTM).

Dankzij de duidelijke scheiding tussen de 
twee belangrijkste ontwerpprincipes voor 
voegen met enkelvoudige dichting, nl. “stevige 
verankering” en “waterdichte dichting”, kan het 
ontwerp volledig gericht worden op een efficiënt 
verankeringssysteem. 

De randprofielen worden stevig verbonden met 
de hoofdstructuur door middel van ankers die na 
een test op metaalmoeheid rechtstreeks aan de 
randprofielen gelast worden. Ze worden ingebed 
in de bewapening om een zo hoog mogelijke 
bestendigheid tegen het voorbijrazende verkeer 
te garanderen. 

Schroef- of boutverbindingen in het 
rijwegoppervlak die rechtstreeks blootgesteld 

worden aan de verkeersbelasting moeten het 
vroeg of laat begeven. Dergelijke verbindingen 
vertonen de neiging het te begeven onder een 
permanente dynamische verkeersbelasting 
omdat er geen gecontroleerde voorspankracht 
is. Daarom dienen ze regelmatig onderhouden, 
hersteld en vervangen te worden. 

WATERDICHTHEID

MAURER-dilatatievoegen blinken uit dankzij 
het bijzonder efficiënte insertieprincipe van de  
neoprene stripdichting in de groeven van de rand- 
profielen. Hier komen geen schroef- of bout-

verbindingen aan te pas. De speciale bolvorm van 
de stripdichting die op een lasrups uitloopt zorgt 
voor een wigeffect wanneer ze in het randprofiel 
gemonteerd wordt en garandeert een absolute 
waterdichtheid. Bovendien kan ze met behulp van  
eenvoudig gereedschap gemakkelijk  
gemonteerd en vervangen worden vanop het 
wegoppervlak en kan ze zelfs ter plaatse via 
thermische vulcanisatie verbonden worden. 
De stripdichting is beschermd tegen het voor-
bijrazende verkeer door de randprofielen 
en de V-vorm zorgt voor een zelfreinigend  
effect. Ze is bestand tegen trekkrachten en past 
zich aan laterale en verticale bewegingen aan. 
MAURER voegen zijn zodanig ontworpen dat de 
belastingsfunctie en de dichtingsfunctie duidelijk 
van elkaar gescheiden zijn. 

Verkeer dragen, structurele gaten afdichten, zich 
aanpassen aan bewegingen (zonder noemens-
waardige reactiekrachten) en beschikken over 
een duurzame verankering, al deze functies 
kunnen niet in één voegcomponent verenigd 
worden.

MAURER is meer dan 40 jaar wereldwijd erkend als één van de meest toonaangevende specialisten 
op het gebied van dilatatievoegen. 

Intensief ontwikkelingswerk in nauwe samen-werking met bevoegde onderzoeksinstituten vormen de 
basis voor het ontwerp van de MAURER dilatatievoegen. 

Dankzij het beproefde wereldwijde succes kan MAURER zijn erkende hulp aan de bouwindustrie 
verderzetten en de allernieuwste snufjes promoten.

Dilatatievoegen zijn dynamisch gezien de meest belaste delen van een brugstructuur. Ze komen direct 
in contact met het verkeer en worden zo blootgesteld aan krachten en agressies waarvan de grootte of 
combinatie zelden terug te vinden zijn in de structurele techniek. Ze moeten bestand zijn tegen dynamische 
effecten, schokken, metaalmoeheid, slijtage en chemische en fysieke agressie. 

Om een duurzame functionaliteit te waarborgen, werden alle belangrijke onderdelen aan omvattende en 
continue tests onderworpen vooraleer ze voor productie worden vrijgegeven.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

TESTEN

ONTWERPVEREISTEN
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Een gepast aantal lasbare wapeningsstaven (diameter 16mm) moeten langs en haaks of 
schuin op de voegas geplaatst worden ongeacht de voegpositie. 

Wachtankers worden geplaatst met een tussenafstand van 200mm en worden afgesneden 
en neergebogen op plaatsen waar ze in aanraking komen met de dwarsbalkkasten. Een net-
wapening (diameter 10mm) wordt aanbevolen onder de dwarsbalkkasten. De ankers worden 
meestal geplaatst met een tussenruimte van 250 mm zodat ongeveer elk vijfde wapenings-
balkanker aan een verankering met dilatatievoeg gelast wordt. 

De structurele verbinding moet beantwoorden aan de gangbare normen in de wapeningstech-
niek. De deklaag verbonden met de dilatatievoeg moet met de randprofielen genivelleerd 
worden. De deklaag mag in geen geval lager dan de randprofielen afgewerkt worden. Ze mag 
ook niet meer dan 2mm uitsteken.

LANGSDOORSNEDE 
en 
BOVENAANZICHT

ONTWERPGEGEVENS - ROOSTERVOEGEN MET STEUNBALKEN

BEWAPENING EN VERBINDING
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fig. 1

Type D80 B met standaard uitsparingsdimensies aan beide 
kanten van de structureel interval. De dikte van het asfaltop-
pervlak achter de randprofielen is variabel. De dikte boven het 
randprofiel is gewoonlijk 70mm. Of een waterdicht membraan 
gebruikt wordt, hangt af van de structurele eisen van de klant.

fig. 2
 
Indien het brugdek geen uitsparingsdiepete van 300mm voorziet, 
kan de grootte van het anker in bepaalde mate gereduceerd 
worden. Dit geldt voor locaties waar spanblokken volledige ankers 
niet toelaten. Voor het landhoofd geldt de standaarduitsparing.

fig. 3
 
In gevallen waar de dekplaat erg dun is, wordt een aangepaste 
verankering voorzien. Maar het ankerbeton moet verlengd worden 
tot het wegoppervlak waardoor een soort overgangsstrook  
tussen het aangrenzend stalen randprofiel en het asfaltoppervlak 
ontstaat. Het landhoofd toont de standaarduitsparing.

fig. 4
 
Een niet alledaags ontwerp is de aanpassing van de hoogte van 
de stalen randprofielen aan de asbestbekleding, wat in principe 
mits extra kost voor elke dikte gerealiseerd kan worden.

Zie ook laatste pagina ‘voegcomponenten’.

BRUGGEN OVER WEGEN EN AUTOWEGEN // RIJWEG
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fig. 5

Standaard uitsparingsdimensies voor type D80 B in voetpaden 
met waterdicht membraan waardoor dekplaten overbodig worden. 
Voegen zonder dekplaten hebben een esthetisch voordeel en 
vergemakkelijken inspectie en onderhoud. Het open interval is 
veilig voor voetgangers.
(Zie ook ‘ontwerpvarianten’)

fig. 6

D80 B voeg met dekplaat over voetpad en waterdicht membraan. 
(Zie ook ‘ontwerpvarianten’) Dekplaten zijn gevoelig voor corrosie 
en bevorderen indringing van water en vuil in de onderliggende 
voeg. Hierdoor wordt verhinderd dat de voegcomponenten 
gedurende het hele jaar aan de weersomstandigheden worden 
blootgesteld.

fig. 7

Voegontwerp voor voetpaden zonder waterdicht membraan en 
zonder dekplaten. De stalen randprofielen hebben, in tegenstelling 
tot structuren met een waterdicht membraan, geen horizontale 
richel. (Zie ook ‘ontwerpvarianten’)

fig. 8

Als er rekening dient te worden gehouden met leidingkanalen, 
gelegen boven het waterdichte membraan, moet de voeghoogte 
vergroot worden zodat het membraan niet geperforeerd wordt. In 
de randprofielen worden gaten aangebracht om de leidingkanalen 
in onder te brengen. In structuren zonder waterdicht membraan 
kunnen de leidingkanalen in de voeglocatie verlaagd worden en 
onder de uitsparing geplaatst worden

BRUGGEN OVER WEGEN EN AUTOWEGEN // VOETPAD
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Mits een meerprijs kan een perman-
ente stalen bekisting die tot aan het 
onderste gedeelte van de verankering 
reikt, geleverd worden. 

Het interval dat overblijft tussen  
deze afsluiting en de uitsparing moet 
met structurele maatregelen gedicht 
worden. 

Vraag een afzonderlijke prijs aan  
indien u een verloren bekisting wenst.

Op autowegen en snelwegen 
zonder voetpaden zijn de rijweg-
voegen meestal uitgerust met een  
verticale opkant aan beide zijden om 
te voorkomen dat water de aangren-
zende structrele delen aantast. 

Mits een meerprijs kunnen dek-
platen geleverd worden.

Het dichtingsproduct moet ofwel een 
warm aangebrachte verbinding zijn 
op basis van bitumen of een koud 
aangebrachte elastomerische twee- 
componentenverbinding met of 
zonder hechtingslaag, afhankelijk van 
wat er op de markt is.

Gelieve hiervoor contact op te nemen 
met de betreffende leveranciers.

De voegontwerpen in deze brochure werden zo omvattend mogelijk gemaakt. Er zijn echter nog talrijke details 
waar geen aandacht aan werd geschonken. Op uw verzoek geven we u daaromtrent graag meer informatie.

VOETPAD ZONDER DEKPLAAT  A VOETPAD MET WATERDICHT FASCIA B VOETPAD MET DEKPLAAT  C

rijweg rijweg
rijweg voetpad

voetpadvoetpad

wigplaat

elastisch dichtingsproduct

(anderen)

verloren bekisting
(MAURER)

verloren bekisting
(anderen)

ONTWERPVARIANTEN
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WEG, SPOORWEG EN UTILITEITSGEBOUWEN
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REKENING HOUDEND MET HET FEIT DAT HET BEDRAG DAT AAN DILATATIEVOEGEN IN BRUGGEN 
BESTEED WORDT, 1,5% VAN DE TOTALE BOUWKOSTEN BEDRAAGT, IS HET ZEKER KORTZICHTIG OM 
ENKEL DE AANKOOPPRIJS VAN DEZE BELANGRIJKE BRUGONDERDELEN TE EVALUEREN. 

AANVANKELIJKE BESPARINGEN KUNNEN IN EEN LATER STADIUM ENORME KOSTEN MET ZICH 
MEEBRENGEN ALS HET GEKOZEN VOEGSYSTEEM NIET GOED WERKT.

Warmgewalste staalprofielen en door extrusies van klasse St 37-2 en St 52-3 (DIN) zijn equivalent aan Fe 360B en Fe 510 D1 
(EN), aan ASTM A570 Klasse 36 en ASTM A738 en aan de vroegere Britse Normen BS 4360/37 en BS 4360/52.

VOEGCOMPONENTEN
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