Parkeerjuk

Handleiding
Parkeerjuk t.b.v.
(eind)wandbekisting

Pagina 1
d.d.: 10-02-2014

Parkeerjuk

Inhoudsopgave
INLEIDING ..................................................................................................................................................3
PLAATSEN BEKISTING .................................................................................................................................4
WEGHIJSEN BEKISTING ..............................................................................................................................6
VERPLAATSEN PARKEERJUK .......................................................................................................................8

Pagina 2
d.d.: 10-02-2014

Parkeerjuk

Inleiding
In deze handleiding wordt het gebruik van het parkeerjuk voor de (eind)wandbekisting
beschreven. Als de werkwijze in de handleiding wordt gevolgd, gebruikt u het parkeerjuk op de
juiste en meest veilige manier.
De handleiding begint met het plaatsen van de (eind)wandbekisting in het parkeerjuk.
Het is mogelijk dat een aantal handelingen in deze handleiding tegelijkertijd kunnen plaatsvinden,
ook al worden deze hier één voor één beschreven.
Wij willen u erop attenderen dat het gebruik van het parkeerjuk deel uitmaakt van het ontkisten van
de wand- of tunnelbekisting. Deze handleiding moet dan ook samen met de handleiding van de
tunnel- of wandbekisting worden gebruikt.
Alle onderdelen (bekisting, beveiliging, accessoires, etc.) worden in correcte staat aangevoerd en
opgeleverd aan de (hoofd)aannemer. De (hoofd)aannemer moet er zorg voor dragen dat het
materieel op de juiste manier wordt gebruikt.
Om mogelijke beschadigingen en/of slijtages gedurende het bouwproces tijdig te signaleren, moet er
om de 2 weken door de (hoofd)aannemer een periodieke keuring worden uitgevoerd. Dit kan worden
gedaan m.b.v. het document “ Inspectie op bouwplaats” wat door Klink Bekistingen wordt verstrekt.
Dit document dient ter inzage op de bouwplaats aanwezig te zijn (zie AI betonbekisting project A957).
Maak altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) b i j u w werkzaamheden en zie
er op toe dat er alleen gecertificeerd hijsgereedschap wordt gebruikt !
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Draag altijd een
helm,
handschoenen en
veiligheidsDraag
altijd een
schoenen

helm,
handschoenen en
veiligheidsschoenen.

Plaatsen bekisting
Het in het parkeerjuk plaatsen van de (eind)wandbekisting wordt
hieronder stap voor stap omschreven.

Het parkeerjuk moet altijd op een vlakke
ondergrond worden geplaatst. Dit maakt het
plaatsen van de (eind)wandbekisting
eenvoudiger en voorkomt beschadigingen.

Ontkist de (eind)wandbekisting zoals
omschreven staat in de handleiding van de
tunnel- of de wandbekisting.

Let op:
Laat geen losse onderdelen op de (roosters van de)
wandbekisting liggen tijdens het transport !

Plaats de (eind)wandbekisting in het
parkeerjuk.
De
parkeerspanten
Bij eindwandmoeten wel
altijd
bekisting
moeten
gemonteerd
de
zijn
!
parkeerspanten
altijd gemonteerd
zijn.

Zorg er voor dat de (eind) wandbekisting
“tussen” de aanslag staat en de vijzels “in” het
daarvoor bestemde profiel staan.

Draai de vijzels
van de
parkeerspanten
voldoende in.
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Breng de centerpennen (voor borging) aan
door deze door de dichtstbijzijnde
centerpengaten in de (eind)wandbekisting te
steken.

Let op:
Draai de centerpenmoeren aan tot de ketting
op spanning staat!

Maak de tweesprongketting pas los als de borgingen
zijn aangebracht.

De (eind)wandbekisting is nu op een veilige
manier geparkeerd.
Men kan (indien nodig) starten met het
ontkisten / parkeren van de
2e (eind)wandbekisting.
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Weghijsen bekisting
Hier worden de werkzaamheden omschreven voor het weghijsen
van de (eind)wandbekisting.

Maak de huidplaat van de (eind)wandbekisting
schoon en olie deze in.

De installateur kan nu starten met het
aanbrengen van voorzieningen op de bekisting
(dit geldt ook voor de eindwand als deze als
afstortwand gebruikt wordt).

Bevestig de tweesprong (hijskettingen) aan de
(eind) wandbekisting.
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Maak de borging van de (eind)wandbekisting
los.

Verplaats de (eind)wandbekisting naar de
locatie waar deze weer wordt ingezet.

Men kan, indien nodig, deze werkzaamheden
herhalen voor de 2e (eind)wandbekisting
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Verplaatsen parkeerjuk
De werkzaamheden voor het verplaatsen van het parkeerjuk zijn
hieronder omschreven.
Let op:
Het parkeerjuk NOOIT verplaatsen wanneer de (eind)wandbekisting(en)
hier nog in staan !

Zodra er geen bekisting meer in het parkeerjuk
staat kan deze verplaatst worden naar de
volgende locatie.

Indien nodig, maak
hierbij gebruik van
een deugdelijke
ladder / trap.

Bevestig de tweesprongketting aan het
parkeerjuk.

Verplaats het parkeerjuk naar de volgende
locatie
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