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Bij de service Uitgekiend® wordt een wandenboekje met wanduitslagen gemaakt. Hierin staat alle 
informatie vermeld die nodig is om de wanden op te kunnen bouwen zoals hoeveelheden, 
laagopbouw, maatvoering, sparingen, dilataties en een standaard detailblad. Deze wanden kunnen 
opgebouwd zijn uit handzaam- of machinaal verwerkbare lijm- of vellingblokken. Uitgekiend kan 
ook gecombineerd worden met Lateiservice. Met Lateiservice worden lateien direct berekend en 
getekend. De benodigde producten worden per blok in afgepaste hoeveelheden op pallets 
geleverd. Dit zijn dan de standaard pallets aangevuld met paspallets of, bij beperkte 
hoeveelheden, alleen paspallets. 
 
Wandopbouw 
In de wandopbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard blokken en kimmen. 
Daardoor hoef je in de hoogte niet of nauwelijks te knippen. Bij onderstaande situaties moeten de 
producten nog wel op maat geknipt worden:  

• Bij wandbeëindigingen en het maken van metselverband 

• Ter plaatse van sparingen en lateien. 
 
Opperen 
Voor het opperen van de juiste hoeveelheden per blok wordt vooraf een blokindeling gemaakt, dit 
kan zijn per wand, groep wanden of volledige bouwlaag. Ook is vooraf in overleg een keuze gemaakt 
voor kleine of grote pallets (zie assortimentsoverzicht). De blokindeling wordt in het wandenboekje 
en op de stickers van de geleverde paspallets aangegeven. De hoeveelheden worden berekend op 
basis van een “theoretisch verbruik”. Door de werkwijze kunnen kleine verschillen ontstaan met de 
werkelijk verbruikte hoeveelheden. Alleen bij grotere blokindelingen is het mogelijk ook de mortels 
en ankerwerk mee te leveren per blok. 
 



 

 2/3    Juli 2022 

Calduran Uitgekiend 

Werkinstructie  

Voor het samenstellen van de juiste hoeveelheden wordt er 

gebruikgemaakt van volle pallets en “paspallets”. Op deze 

“paspallets” staan de aanvullende hoeveelheden blokken en kimmen 

van het betreffende blok. 

Producten worden geleverd op pallets die geschikt zijn voor een 

pompwagen Voor meer info zie het adviesblad “Transporteren van 

Calduran pallets”. Op de “paspallets” wordt een sticker geplakt met 

de volgende informatie (in onderstaande volgorde): 

• Zendingsnummer;  

• Ordernummer; 

• Aantal volle pallets betreffende product per blok; 

• Paspalletnummer / en het aantal paspallets  
van het betreffende blok; 

• Blokcodering; 

• Bouwlaag/verdieping; 

• Stramiennummers; 

• Aantal producten; 

• Product omschrijving;  

• Verpakkingsgrootte; 

• Verpakkingsdatum; 

• Fabriekslocatie. 
 

Het aantal paspallets wordt bepaald door de hoeveelheid verschillende 

producten. Deze worden dan aangegeven met de coderingen: 1/3, 2/3, 3/3. 
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Bij kleine hoeveelheden kunnen deze paspallets worden samengevoegd tot 

één pallet. Er worden dan meerdere stickers op één pallet geplakt. (zie 

voorbeeld).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zorg voor voldoende ruimte op de losplaats zodat de chauffeur de volle pallets en 
“paspallets” gescheiden van elkaar kan lossen . 

 

• Houd met het opperen altijd rekening met de positie van de nog te plaatsen 
onderslagen voor het ondersteunen van de volgende verdiepingsvloer ! 

 

• Houd voor het plannen en afroepen van vrachten rekening met minimaal 10 
werkdagen. Tekenwerk moet dan wel al gereed zijn. Leg vervolg afroepen tijdig 
vast.  
 

• De beslissing omtrent de palletafmeting moet voor de start van het tekenwerk 
worden genomen. In de fase van afroepen kan het tekenwerk niet meer gewijzigd 
worden. 
 


