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Montage
spijlenhekken
Handleiding
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Handleiding

Introductie
Hekkenwereld levert alleen spijlenhekken 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
ten alle tijden contact met ons opnemen.
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Een spijlenhek dient als een stevige en
inbraakwerende afscheiding. Wij hanteren 4
verschillende modellen in poorten, deuren, en
vaste panelen. De kwaliteit van deze artikelen zijn
één voor één gewaarborgd en worden tegen de
scherpe prijzen aangeboden.
Behandeling
Dit hekwerk is vervaardigd uit metaal en is vervolgens sendzimir verzinkt.
Verzinken is een materiaalkundig proces wat ertoe moet leiden dat metaal
beschermd wordt tegen roest en corrosie. Vervolgens zijn alle spijlenhekken
voorzien van een enkellaags poedercoating. Dit kan in een van onze standaard
RAL-kleuren:

RAL 6009

RAL 7016

RAL 9005
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Mede door de behandeling die wij op onze spijlenhekken toepassen kunnen
we zeggen dat we een prachtig kwalitatief product aan kunnen bieden voor
een scherpe prijs.
Materialen
Informatie betreffende het materiaal gebruik:
· Staaldikte van 2 mm
· De afstand tussen de spijlen is 150 mm
· Liggers (horizontale kokers) 50x30 mm
· Palen 60 x 60 mm
Modellen
Onze spijlenhekken zijn leverbaar in 4 series:

Spijlenhek - Peru

Spijlenhek - Malta

Spijlenhek - Cuba

Spijlenhek - Rimboe

Handleiding

Monteren van
spijlenhekken
Voordat u het spijlenhekwerk gaat monteren, is het handig eerst een
overzichtelijke tekening te maken met hierin de maten en richtingen waarin
het hekwerk geplaatst gaat worden. Dit bespaart veel tijd en voorkomt
onnodige fouten.

Benodigdheden
Gereedschap

Materialen

· Meetlint

· Emmer/speciekuip

· Waterpas

· Betonmortel

· Rubberen hamer

· 1 of 2 mm touw

· Schop/steekschop

· Kabelbinders

· Imbusset
- Accutol
- Kruiskopschroevendraaier
· Lange waterpas (2 meter)
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STAPPENPLAN
Stap 1
Sla op de uiteinden en op de hoeken paaltjes in de grond als referentiepunt.
Span tussen de paaltjes strak een spantouw. Zorg ervoor dat het touw 9 cm
boven het hoogste punt van de tuin/pad hangt en tevens waterpas gespannen
wordt. Nu heeft u de lijn en de hoogte van het spijlenhekwerk bepaalt. Het
hekwerk komt nu circa 5 cm boven het hoogste punt van grond te hangen.
Stap 2
Bereken vanuit een vast punt waar de palen moeten komen. Denk hierbij aan
een muur waar het hekwerk aan bevestigd moet worden of de positie waar
de eindpaal komt. Houd tussen de palen vakmaat spijlenhekwerk + 2 cm aan.
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 40 cm diep.
Stap 3
Begin met het in elkaar zetten van alle palen. Voordat de palen geplaatst
kunnen gaan worden dient er het volgende te gebeuren:
Assembleren tussenpaal
Stap 3.1
Pak een blinde koppeling en duw aan de
achterkant van de koppeling een M8 moer
in de gleuf. Doe dit met je handen totdat je
deze niet meer verder kunt schuiven.

Stap 3.2
Pak een andere blinde koppeling en schuif
hier de lange imbusbout doorheen. Doe
dit met je handen totdat je deze niet meer
verder kan schuiven.

Stap 3.3
Pak beide koppelingen en schuif de
koppeling met de imbusbout helemaal door
het beide gaten heen.

Stap 3.4
Draai nu beide koppelingen helemaal vast
naar elkaar toe. Doe dit tot deze beide
tegen de paal aan komen. Draai deze stevig
vast.
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Assembleren hoek-/eindpaal
Stap 3.5
Pak een blinde koppeling en duw aan de
achterkant van de koppeling een M8 moer
in de gleuf. Doe dit met je handen totdat je
deze niet meer verder kunt schuiven.

Stap 3.6
Pak nu de kortere imbusbout en zet deze op
een passende imbussleutel.

Stap 3.7
Een hoek- of eindpaal hebben een groot
en klein gat. Schuif de bout met imbusbout
voorzichtig door het grote gat van de paal
heen totdat deze helemaal uit de andere
kant van het kleine gat komt. Pak nu de
blinde koppeling en draai deze op de
imbusbout.

Stap 3.8
Draai deze nu helemaal vast naar elkaar
toe. Doe dit door de blinde koppeling aan
te draaien en de imbusbout vast te houden.
Draai deze stevig vast.

Stap 3.9
Aan de andere kant is het grotere gat nog
zichtbaar. Pak een lensdop en duw deze
met de hand op de paal. Als dit moeilijk
gaat, gebruik dan een rubberen hamer.

Stap 3.10
Die dit ook voor beide niveaus. De hoek- of
eindpaal is op deze manier afgemonteerd!
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Assembleren bovenkant
Stap 3.11
Pak de inslagdop die bijgeleverd is in het
pakket.

Stap 3.12
Zet deze op de paal en sla deze tot aan de
rand van de dop met een rubberen hamer.

Stap 3.13
Het afmonteren van de paal is nu
helemaal klaar.

Stap 4
Begin met het positioneren van de palen. Begin met de eindpaal en zet deze
waterpas op de gewenste positie. Zorg ervoor dat het hart van het tweede gat
van boven gelijk aan het touw komt.
Stap 5
Plaats een lat van vakmaat spijlenhek + 2 cm tegen de paal. Houd de volgende
paal waterpas tegen het touw en de lat en plaats deze paal op hoogte. Als dit
zo is, laat de paal inhet gat en laat deze in het gat naar de zijkant leunen.
Stap 6
Herhaal deze stappen tot alle palen in lijn en op juiste hoogte geplaatst zijn.
Stap 7
We gaan nu het spijlenhekwerk monteren. Begin bij de eindpaal met het
monteren van het eerste spijlenhek. Schuif het spijlenhek over de blinde
koppelingen van de eindpaal; zowel in bovenste als de onderste ligger.
Stap 8
Hang het spijlenhek aan de andere kant op aan de volgende paal. Schuif het
de andere paal in het spijlenhek. Als het hek nog op een bepaalde positie niet
100% in de koppelingen is geschoven, gebruik hier dan een rubberen hamer
voor om deze aan te tikken.

13

Stap 9
Pak vervolgens het tweede spijlenhek. Herhaal stap 7 t/m 8 tot al het
spijlenhekwerk gemonteerd is.
Stap 10
Voor het betonnen is het van belang dat het hekwerk waterpas en in lijn staat.
Om dit goed te doen adviseren wij bepaalde stukken van het hekwerk tijdelijk
schoren. Dit kan met houten latten of planken. Als u dit gedaan heeft en alles
gecontroleerd heeft, kunt u beginnen met de palen in het beton te zetten. Ga
hiervoor naar de volgende stap.

Handleiding

Voor het beton
mengen
Als u tevreden bent met de geplaatste hekwerk, 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 het

of schop tot het een modderige

hekwerk naar uw zin staat. Na elke 5

substantie wordt. U kunt eventueel

scheppen adviseren wij de beton aan

tijdens het mengen meer water

te stampen met een stamphoutje o.i.d.

toevoegen mocht dit nodig zijn.

zodat er geen lucht meer tussen zit.

Extra tips

Voor het beste
resultaat en het
behoud ervan
Lees goed door om onnodige fouten te voorkomen.
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Tip 1

Voor het beste resultaat adviseren

Beton uitharden

wij per gat 1,5 zak betonmortel
(37,5 kilo) te mengen met ongeveer

Laat de paal na het betonnen

3,5 liter water.

in stilstand minimaal 48 uur
uitharden, ga het hekwerk dus

Tip 4

niet gebruiken. Deze tijd kan

Steen in een gat op diepte

variëren i.v.m. temperatuur- en
weersomstandigheden.

Als het gat voor de paal op diepte
is, is er een mogelijkheid een steen

Na ca. 28 dagen is het beton pas

onderin het gat te leggen en deze

echt goed uitgehard. Doe dus

aan te stampen met de paal van het

voorzichtig met het gebruik van het

hekwerk tot deze op de gewenste

hekwerk de eerste paar weken.

hoogte is. Dit voorkomt toekomstige
verzakkingen.

Tip 2

1 keer per jaar
schoonmaken

Dit is niet voor iedereen van
toepassing omdat in Nederland de
hardheid van de grond in elk gebied

Onderhoud uw hekwerk één keer in
het jaar door deze schoon te maken
met autowas om de glans van de
poedercoating optimaal te houden.
Tip 3

Meng water met beton

varieert.

hekkenwereld.nl

|

info@hekkenwereld.nl

|

010 59 144 44

