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Afmetingen
(L/H/B) 

Type Gewicht Opvulbeton Aantal
blokken per

pak 

Aantal blokken
per m²

Blocs droits
60 / 20 /15 MS 21,0 kg 70 l/m² 96

8,33 stuks/m²

60 / 20 / 19 ZS 23,0 kg 100 l/m² 72

60 / 20 / 19
MS

23,0 kg 110 l/m² 72

60 / 20 / 24 ZS 24,0 kg 150 l/m² 60

60 / 20 / 24 MS 24,0 kg 155 l/m² 60
60 / 20 / 30

ZS
26,5 kg 210 l/m² 48

60 / 20 / 30
MS

26,5 kg 210 l/m² 48

60 / 20 / 40 ZS 37,5 kg 270 l/m² 36
60 / 20 / 40 MS 35,0 kg 275 l/m² 36

36,7 / 20 / 55 ZS 31,5 kg

183 l/m²
+ 127,5 l

per hoek en
per m hoogte

36 13,64 stuks/m²

« Ronde » Blokken : mogelijke diameters vanaf 1,75 m tot een rechte muur ! 
54 / 20 / 28 ZS 28,0 kg 170 l/m² 48 9,21 stuks/m²

Dikte te gebruiken blokken :
Te bepalen volgens de toepassing en de op te nemen krachten.
De dikte van de blokken is niet noodzakelijk gekoppeld aan de hoogte van de te bouwen muur. 

Voorbeelden:
- Blokken van 15 cm volstaan voor opgaande muren van een klassieke woning 
waarvan de hoogte doorgaans 2,60 m is (betonneren in 2 fasen aanbevolen).

- Blokken van 19 cm kunnen geschikt zijn voor brandwerende muren met een 
aanzienlijke hoogte (soms meer dan 10 m hoog) op voorwaarde dat ze lateraal niet 
belast worden.

U kunt ons studiebureau raadplegen om te weten welk type blokken het beste 
geschikt is voor uw specifiek geval.

Voor standaard keermuren, meestal gebruikte blokdiktes :

- Muren van 1 m hoog : Blokken van 19 cm
- Muren van 2 m hoog : Blokken van 24 cm
- Muren van 3 m hoog : Blokken van 30 cm
- Muren van 4 m hoog : Blokken van 40 cm of 55 cm
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