Gasbeton scheidingswand
Gasbetonblokken zijn zeer geschikte ‘bouwstenen’ voor scheidingswanden. Bovendien zijn wanden
van gasbetonblokken relatief snel te maken. Ideaal als u zelf een scheidingswand in elkaar wilt
zetten!

Voorbereiding
Er zijn geen heel intensieve voorbereidingen nodig voordat u een wand van gasbetonblokken kunt
plaatsen. De belangrijkste beslissing die u vooraf moet maken, is waar de wand exact moet komen. Als u
een scheidingswand van gasbetonblokken gaat maken, heeft u in ieder geval de volgende materialen
nodig:
- Lijm
- Lijmkam
- Metselkoord
- Spijkers of schroefjes
- Troffel
- U-profiel
- IJzerzaag
- Zaag (voor de gasbetonblokken)

Aan de slag
Omdat gasbetonblokken niet direct tegen de vloer of muur mogen worden geplaatst, begint u met het
plaatsen van een u-profiel. De blokken plaatst u hier later in. Meet hoe hoog en hoe breed de
scheidingswand moet worden. Zaag met een ijzerzaag het u-profiel op maat, waarna u het bevestigt. Teken
de hoogte van de blokken in het profiel af; reken hierbij 3 extra millimeter voor de lijm. Op deze
markeringen plaatst u spijkers of schroefjes, zodat u het metselkoord kunt bevestigen.
Plaats de blokken; wanneer deze niet volledig naast elkaar passen, zaagt u de blokken op maat. Maak
vervolgens de lijm aan. Hanteer hierbij de verhoudingen zoals aangegeven op de lijmverpakking. Wanneer
de lijm papperig van structuur is, is deze klaar voor gebruik. Pak een blok en smeer deze in met lijm;
gebruik hiervoor een lijmkam. Vervolgens kunt u het blok definitief plaatsen. Het tweede blok plaatst u hier
vervolgens tegenaan. Overtollige lijmresten kunt u met de troffel wegstrijken. Zorg ervoor dat de blokken op
de tweede rij de naden tussen de blokken op de onderste rij overlappen. Dit geldt ook voor de rijen blokken
die u later nog gaat plaatsen; de naden tussen twee blokken moeten steeds worden overlapt door andere
blokken.
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