
kunststof steigerplanken
“Ik zie liever hout in een bos, dan hout als een brugdek”, aldus een gebruiker van onze kunststof steigerplanken. 
En daarmee slaat hij de spijker op z’n kop. De kunststof steigerplank van save plastics is simpelweg onder-
houdsvrij. Dankzij de unieke onderlinge verbinding zorgen de steigerplanken voor een optimale drukverdeling, 
vermindering van het aantal schroeven en een egaal oppervlak.

“Dankzij de onderbroken veer/groef verbinding is het net als het leggen van een parket vloer, alles vormt een 
stevig en verbonden geheel en je kunt hele grote oppervlaktes leggen”, aldus een waterbouwer.

 Minimale technische levensduur van 50 jaar
 Massief
 UV stabiel
 100% gerecycled kunststof
 Te monteren zoals houten planken
 MKI-score aanwezig
 NL-Greenlabel

/steigerplanken



Optioneel kunnen wij onze kunststof dekplanken voorzien van SafeGrip. Allereerst wordt door middel 
van frezen de groef vooraf voorzien van een zwaluwstaart. Nadat de zwaluwstaart is uitgefreesd worden 
de sleuven gevuld met een epoxy vulling, welke vervolgens wordt afgestrooid met slijtvast instrooi- 
materiaal. Door toepassing van de zwaluwstaart wordt de SafeGrip als het ware opgesloten in het kunstst-
of. Afhankelijk van de kleur van de dekplank passen wij ook de kleur van het SafeGrip aan. Wij willen  
adviseren om bij toepassing van onze dekplanken op bruggen deze te voorzien van 2 of 3 stoken SafeGrip.

 

specificaties steigerplanken
Materiaal: 100% gerecycled kunststof (PE-PP compound) 
Kleuren:  
Afmeting A: 45 x 195 mm maximale lengte 3250 mm 
 (Max h.o.h afstand dekdelen 45 mm: 0.29 mtr bij F=7,00 kN) 
Afmeting B: 560 x 197 mm maximale lengte 3000 mm 
 (Max h.o.h afstand dekdelen 60 mm: 0.58 mtr bij F=7,00 kN) 
R-waarde: 10 (droog en nat) 
Levensduur: Minimaal 50 jaar 
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massieve steigerplanken (veer/groef verbinding)


