Gripple® Betonschroef M8
Schroefbevestiging met M8 verbindingsschroefdraad. Voor de bevestiging van diverse M&E-voorzieningen
in beton. Te gebruiken met de Gripple-hanger Nr. 2 met de bus met M8 schroefdraadafwerking (ET8).

PRODUCTINFORMATIE
• Snel en gemakkelijk te installeren.
• Gemakkelijk direct in beton te bevestigen.
• Bij bevestiging in andere dan de gespecificeerde basismaterialen dient
er ter plaatse een belasting-/trektest te worden uitgevoerd.
• Bij bevestiging in fragiele structuren mogen de schroeven niet te sterk
worden aangedraaid.
• Maximale veilige werkbelasting 100 kg in C20/25 beton en KS
zandkalkblokken. Maximale veilige werkbelasting 10 kg in holle
baksteen van het type HLz 08/12 en 20 kg in cellenbeton van het type
PB2/PB4/PB6.
• Cellenbeton van het type PB2/PB4 mag niet worden voorgeboord.
• Artikelnummer: GRIPBET8.

MONTAGESCHEMA (in combinatie met een oogafwerking 90º)

1. Boor een gat met een
diameter van 6 mm en een
diepte zoals hieronder
aangegeven. Maak het gat
stofvrij.

2. Schroef de betonschroef in
het gat m.b.v. een
schroevendraaier.

S P E C IF IC AT IE B E T ONS C HR OE F M8
7,5 mm

4. De voltooide installatie.

BELANGRIJKE INFORMATIE
1. De gebruiksvoorwaarden van bevestigingsmaterialen variëren naargelang
de bouwplaatsen. Indien er niet zeker van bent dat de ondergrond de last kan
dragen, neemt u dan contact op met Gripple. Indien u er zeker van bent dat
de ondergrond stevig genoeg is, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en niet
die van de firma Gripple.
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3. Draai de bus met M8
schroefdraadafwerking op
de M8
verbindingsschroefdraad.

2. De hierin vermelde informatie en adviezen worden als correct beschouwd
vanaf het moment van het opstellen hiervan. De gegevens zijn verkregen
tijdens uitgevoerde testen in laboratoriums, bij verschillende omstandigheden
en onder toezicht van experts. De gebruiker is verantwoordelijk voor het
gebruik van deze gegevens naar gelang de omstandigheden ter plaatse,
waarbij rekening dient te worden gehouden met het doel van het gebruik van
de betreffende producten.
3. Gripple kan aanbevelingen doen maar de keuze van het juiste product voor
een bepaalde toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
4. Alle producten dienen te worden gebruikt, behandeld en toegepast
overeenkomstig de geldende instructies en gebruiksaanbevelingen van de
fabrikant, zoals gepubliceerd door Gripple.
5. De bedrijfspolitiek van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en
innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande
aankondiging specficaties te wijzigen.
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