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De steunpoot E-10 wordt toegepast als extra ondersteuning van de eindgevelsteiger en 
eindgevelrandkist. 

1. Productomschrijving

2. Productspeci!catie

Gewicht: 58 kg
Afmeting: 2.560x170x167 mm
Afwerking: Thermisch verzinkt

E-11 Basis steunpoot

Gewicht: 22 kg
Afmeting: 650x632x130 mm
Afwerking: Thermisch verzinkt

E-13 Oplegsteun

Gewicht: 13 kg
Afmeting: 755x450x40 mm
Afwerking: Thermisch verzinkt

E-12 Afstandhouder



Handleiding / productspeci�catie E-10 Steunpoot

Pagina 4

De steunpoot is met diverse onderdelen modulair op te bouwen en is toepasbaar bij 
verdiepingshoge sparingen, deursparingen en raamsparingen. Als door de sparingen de 
maximale hart op hart afstand van de bouwmuurhaken groter is dan 2.400 mm altijd de 
steunpoot E-10 toepassen. Bij toepassing aan het eind van de wand (dus toepassen als 
laatste ophangpunt) mag de eindgevelsteiger of eindgevelrandkist maximaal 1.400 mm 
doorsteken.

Verdiepingshoogte:  2.600 mm t/m 3.050 mm
Bouwmuur:   180, 200, 220, 250, 280, 300 en 350 mm 

Bij een wanddikte kleiner dan 180 mm contact opnemen met onze afdeling engineering.

De oplegssteun E13 kan d.m.v. de gaten grof afgesteld worden. En met de centerpen aan 
de achterzijde kan de oplegsteun exact op hoogte afgesteld worden.
Laagst mogelijke positie 2.020 mm
Hoogst mogelijke positie 2.770 mm

De steunpoot steekt maximaal 450 mm buiten de gevel uit.

3. Toepassing



Afb. 5.1

Afb. 5.5 Afb. 5.6

Afb. 5.2 Afb. 5.3 Afb. 5.4
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De steunpoot is berekend volgens NEN-EN 12811-1.

De sterkteberekeningen liggen ter inzage bij Hendriks stalen bekistingtechniek. Deze zijn 
op afspraak in te zien. 

4. Sterkteberekening

De steunpoot wordt geleverd volgens door Hendriks stalen bekistingtechniek gekozen 
samenstelling. Dit komt overeen met de geleverde tekening die projectmatig wordt 
gemaakt. Tijdens het bouwproces kan het voorkomen dat de samenstelling van de steun-
poot aangepast moet worden. Dit kan door Hendriks stalen bekistingtechniek worden 
verzorgd of door de klant zelf.  Gebruik voor het verstellen van de steunpoot altijd de 
bijgevoegde pennen, zoals te zien is op de afbeelingen 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 .  De borgings-
pennen zitten vast met een ketting.  Het is belangrijk dat op alle montagepennen een 
borgclip geplaatst wordt.

De steunpoot altijd borgen aan de vloer 
door middel van 4 bouten M16, 2 stuks aan 
de  onderzijde en 2 stuks aan de bovenzijde, 
zoals aangegeven op afbeeldingen 5.4 en 5.6. 
Dit is door de klant te verzorgen in het werk. 
Type en lengte anker/bout door aannemer te 
bepalen. 

5. Montage
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De steunpoot altijd hijsen met de daarvoor bedoelde 
geïntregeerde hijspunten, zoals te zien is op afbeeling 6.1.

Afb. 6.1

7. Hijsen

De maximaal mogelijke krachten op de steunpoten kunnen als volgt zijn bij normaal 
gebruik van de eindgevelsteiger en als de bouwmuurhaken en steunpoten op de juiste 
posities zijn geplaatst.

6. Krachten

4,5 KN

10 KN



Risicoanalyse
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De steunpoot mag alleen samengesteld worden met uitsluitend Hendriks stalen bekis-
tingtechniek onderdelen. Reparaties moeten door de fabrikant of een geautoriseerd 
bedrijf worden uitgevoerd. Bij mankementen te allen tijde Hendriks stalen bekistingtech-
niek op de hoogte brengen. Dagelijks betonvrij maken en maandelijks de draaiende 
onderdelen invetten.

8. Onderhoud / inspectie

Verwijder losse onderdelen of beveilig ze tegen schuiven en vallen.

9. Transport

Draag altijd de wettelijk voorgescheven PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Mogelijk voorval

Steunpoot niet 
geborgd aan vloer

Niet juist samen-
gesteld

Niet hijsen aan 
doorvoor bestem-
de hijspunt

Valgevaar van 
eindgevelsteiger 
of eindgevelrand-
kist

Valgevaar van 
eindgevelsteiger 
of eindgevelrand-
kist

Valgevaar van 
steunpoot

Borgen zoals 
beschreven in 
handleiding

Samenstellen 
zoals aangele-
verde tekening

Hijsen aan daar-
voor bestemde 
hijspunt

Nee

Nee

Nee

Mogelijk gevaar Oplossing
Gevaar na 
oplossing

10. Risicoanalyse en veiligheid
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Adres:   Inductorstraat 41
   3903 KA Veenendaal

Postadres:  Postbus 708
   3900 AS Veenendaal

Mail:   info.hsb@hendriks-groep.nl

Website:  https://www.hendriks-stalen-bekistingtechniek.nl/ 
   

11. Algemene informatie


