Gripple® Spreidanker
Spreidanker met kraag voor bevestiging in vol en holle kern beton.

VOORDELEN
• Ondiepe verankeringdiepte.
• Na bevestiging steekt het anker niet uit, maar is het gelijk met het oppervlak.
• De doorslag laat een zichtbare markering achter om controle van juiste installatie te
vergemakkelijken.
• Standaard geleverd met Gripple-hangers met draadeindafwerking. Kan ook worden
gebruikt met de dubbele krulhaak en adapters.

PRODUCTINFORMATIE
• Verkrijgbaar in M6 (30 mm), M8 (30 mm) en M10 (40 mm).
• Spreidanker kan onmiddellijk na installatie worden belast.
• De aangegeven maximale veilige werkbelasting geldt voor niet gescheurd beton C20/25,
zonder invloed van randafstand en tussenruimte.
• Te gebruik met boordiameter: M6 (8 mm/VWB 330 kg), M8 (10 mm/VWB 330 kg) en M10
(12 mm/ VWB 510 kg).

MONTAGESCHEMA

1. Boor een gat en maak
deze stofvrij met een
staalborstel.
2. Sla het spreidanker met
een hamer in het gat.
3. Gebruik een doorslag
voor het inslaan van de
drevel zodat het
spreidanker zich opent.
4. Bij een juiste installatie
laat de doorslag 4
merktekens achter.
SPECIFICATIE SPREIDANKER

BELANGRIJKE INFORMATIE

ø6 mm

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.

ø8 mm

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.

30 mm

30 mm

3. Gripple kan aanbevelingen doen maar de keuze van het juiste product voor
een bepaalde toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

40 mm
ø10 mm

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.

Gripple Europe Parc d’Activités Sud – BP 37 F-67211 Obernai - Frankrijk
Tel: +31 (0)70 363 34 30 Fax: +31 (0)70 362 18 44 Email: info@gripple.com Website: www.gripple.com

PI-23-DUT

