Schrumpf Bouwstoffen – Lasvoorschriften
Aanmelden laswerk:

Aanmelden van laswerkzaamheden dient vijf werkdagen van te voren te geschieden (bij aanmelding van laswerk
gaat u accoord met alle laskosten en voorrijkosten ea.)

Er worden enkel laswerkzaamheden uitgevoerd in voegenbanden welke door Schrumpf Bouwstoffen zijn
geleverd.
Vóór aanvang laswerkzaamheden:

Het voegenband dient minimaal 1 dag voor aanvang laswerkzaamheden op de benodigde plaats te worden
uitgerold en op maat te worden gelegd.

Wanneer UB/K-voegenband wordt toegepast of een ander type hoekvoegenband dient men dit NIET in te snijden,
vast te maken of op maat te snijden als hier nog in gelast moet worden.
Voorbereidingen door opdrachtgever in het werk:
PVC-/ Tricomere voegenband

Ter hoogte van de las dient het voegenband aan beide zijden 2 meter vrij te liggen (beslist niet tussen ijzer of
ingekist) Deze ruimte is nodig om de benodigde lassen uit te voeren (voegenband draaien etc.). Indien deze
ruimte er niet is, kunnen wij op de dan uitgevoerde lassen geen garantie verstrekken.

Wanneer benodigd dient de onderkist geplaatst te zijn voor de maatvoering van het voegenband.

de benodigde overlap materiaal tbv de las = 1,5 voegenbandbreedte
Rubber-voegenbanden

Ter hoogte van de las dient het voegenband aan beide zijden 2 meter vrij te liggen (beslist niet tussen ijzer of
ingekist) Deze ruimte is nodig om de benodigde lassen uit te voeren (voegenband draaien etc.). Indien deze
ruimte er niet is, kunnen wij op de dan uitgevoerde lassen geen garantie verstrekken.

Wanneer benodigd, dient de onderkist geplaatst te zijn voor de maatvoering van het voegenband.

De benodigde overlap materiaal tbv de las = 10 cm
Werklocatie:

Op de werklocatie waar de laswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, dient een vrij belopen ruimte te zijn
van 2 x 2 meter.

Het bouwterrein (en werklocatie) dient aan alle eisen inzake de Arbowet / Veiligheideisen te voldoen.

Stroomvoorziening dient binnen een redelijke afstand (max. 50 meter ) aanwezig te zijn.

Indien de laswerkzaamheden in een (af)gesloten ruimte moeten worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever te
zorgen voor voldoende verlichting, ventilatie en mangatbewaking.

Op het bouwterrein dient een parkeerplaats aanwezig te zijn in redelijke nabijheid van de werklocatie voor
parkeren van bedrijfsauto tbv bereikbaarheid gereedschap en materiaal.
Aantal lassen:
Op een volledige werkdag (8 uur) kunnen ca. 8 lassen in PVC-voegenbanden (350 mm breed) of ca. 5 lassen in
rubbervoegenbanden worden gemaakt (uitgaande van normale omstandigheden)
Verstrekken opdrachtbon:
De uitvoerder is verplicht de uitgevoerde werkzaamheden te controleren met betrekking tot maatvoering en het aantal
uitgevoerde lassen. Na controle dient de bon van de lasmonteurs getekend te worden en een door de opdrachtgever te
verstrekken opdrachtbon ivm facturatie (uiterlijk 1 dag later aan te leveren door opdrachtgever).
Veiligheid:
De laswerkzaamheden worden in uw opdracht door ons uitgevoerd op uw locatie. Wij gaan er vanuit dat de werkplek voor
onze lasmonteurs voldoet aan de huidige eisen en richtlijnen voor Veilig Werken (Arbowet).
Algemeen:
Indien de opdrachtgever, op welke wijze ook, van bovengenoemde voorschriften wenst af te wijken, vernemen wij dit graag
vóór uitvoering van de betreffende laswerkzaamheden.
Wijzigingen voorbehouden. De kosten inzake laswerkzaamheden zijn bij u bekend. Tevens zijn op alle leveringen, offertes
de algemene voorwaarden van Schrumpf Bouwstoffen van toepassing . Deze zijn reeds aan u overhandigd.
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