
Injector voor de installatie en injectie van systemen met verstevigende 
staalvezelverbinding, die rechtstreeks verkregen kunnen worden uit het 
assortiment wapeningsnetten van gegalvaniseerde staalvezel GeoSteel 
Hardwire™ met zeer grote bestendigheid, voor het vervaardigen van 
verankeringen bij de consolidatie en voor strooksgewijze en verspreide 
wapeningssystemen uit het assortiment GeoSteel netten.

Plug van polypropyleen gewapend met glasvezel, geschikt met de GeoSteel 
wapeningsnetten, waarin uitstekende mechanische eigenschappen en een 
verfijnde geometrie, om het installeren van de connector aan de ondergrond 
te vergemakkelijken en voor het eventueel naderhand injecteren van 
dunvloeibare mortel of epoxyhars voor het verankeren ervan. Dankzij de 
chemische samenstelling wordt polypropyleen gekenmerkt door een grote 
stoot- en slijtvastheid, een uitstekende thermische weerstand en een grote 
duurzaamheid. 

Injector&Connector GeoSteel
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• Grote treksterkte en veelzijdigheid; de 
staalvezelverbindingen van zeer sterke staalvezel 
kunnen makkelijk verkregen worden uit het assortiment 
wapeningsnetten GeoSteel Hardwire™; op basis van 
het benodigde aantal strengen is het voldoende om een 
strook wapeningsnet te verkrijgen die breed genoeg is

• Beperkte invasiviteit; dankzij de geringe vormgrootte 
veroorzaakt de verbinding geen onregelmatigheden op 
esthetisch gebied van de muur

• Snel en makkelijk te installeren: de grote kop van de plug 
garandeert een uitstekende voorbereiding en installatie 
van de staalvezelverbinding in de muur

• Grote duurzaamheid; aangezien het systeem van 
polypropyleen is, kan de integriteit ervan niet aangetast 
worden door speciale stoffen en bovendien is geen 
enkele bescherming noodzakelijk tijdens het hanteren

• Uitstekende verbinding en medewerking van plakwerk 
gerealiseerd door middel van wapeningsnetten van 
gegalvaniseerde staalvezel (GeoSteel Hardwire™), 
wapeningsnetten van basaltvezel en roestvrij staal 
GeoSteel Grid en hybride wapeningsnet van glasvezel AR 
en aramide Rinforzo ARV100

• Uitstekende compatibiliteit met matrix zoals mortels van 
natuurlijke hydraulische kalk NHL 3.5 en geobindmiddel 
GeoCalce® F Antisismico, minerale geomortel GeoLite® 
en minerale epoxylijm GeoLite® Gel

• Twee functies in één product; behalve het realiseren van 
staalvezelverbindingen maakt de grote opening in de kop 
het injecteren van GeoCalce® FL Antisismico mogelijk 
waardoor de consolidatie van het metselwerk bevorderd 
en vergemakkelijkt wordt.

PRODUCTVOORDELEN

Gebruiksdoeleinden
−  Consolideren en versterken van verticaal metselwerk door middel van verspreide insluiting van verbindingsblokken van 

gegalvaniseerde staalvezel GeoSteel Hardwire™ geïnjecteerd met dunvloeibare geomortel, gecertificeerd volgens de Europese 
Normen, van zuivere natuurlijke hydraulische kalk NHL 3.5 GeoCalce® FL Antisismico

−  Verbindings- en wapeningssysteem voor plakken van verticaal metselwerk, gewelven, koepels of bogen van metselwerk gerealiseerd 
door middel van stroken van gegalvaniseerd staalvezel GeoSteel Hardwire™ of verspreide wapeningsnetten van basalvezel en 
roestvrij staal GeoSteel Grid of van glasvezel AR en aramide Rinforzo ARV 100

−  Consolideren en versterken van bogen van metselwerk door middel van verbinden van de binnenboogvlakken met gegalvaniseerde 
staalvezelverbindingen GeoSteel Hardwire™ geïnjecteerd met dunvloeibare geomortel, gecertificeerd volgens de Europese Normen, 
van zuivere natuurlijke hydraulische kalk NHL 3.5 GeoCalce® FL Antisismico

−  Verbindings- en wapeningssystemen bij het realiseren van omcirkelingen en omrandingen van elementen en constructies van metselwerk
−  Realiseren van niet-invasieve muurankers om kettingen die met gegalvaniseerde wapeningsnetten van staalvezel GeoSteel Hardwire™ 

verkregen zijn te verankeren
−  Versterken van pilaren in metselwerk van puntsgewijze insluiting met gegalvaniseerde staalvezelverbindingen GeoSteel Hardwire™ 

geïnjecteerd met dunvloeibare geomortel, gecertificeerd volgens de Europese Normen, van zuivere natuurlijke hydraulische kalk NHL 
3.5 GeoCalce® FL Antisismico

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding
Injector&Connector GeoSteel van polypropyleen is klaar voor gebruik en voorzien van geschikte dop die na afloop van het injecteren in 
de opening op de kop van de verbinding bevestigd moet worden. Het staalvezelverbindingssysteem gerealiseerd met het assortiment 
wapeningsnetten GeoSteel Hardwire™ moet ontworpen en gedimensioneerd worden voor wat betreft de treksterkte afhankelijk van de 
ondergrond waarin zij geïnstalleerd moeten worden, om de inwerkende belastingen tegen te gaan.

Voorbereiding van de ondergrond
Maken van openingen in de wand met variabele diameter Ø 16 - 24 mm afhankelijk van de dikte en het type muurverband met een 
traploze boormachine of kernboormachine. In geval van niet aangetaste ondergronden moet overgegaan worden tot het eenvoudig 
reinigen en verwijderen van stof en olie, door middel van perslucht of handmatig of machinaal borstelen, aangezien deze schadelijk 
kunnen zijn voor de hechting van de mortel of hars die voor het ingieten van de verbinding gebruikt is.

GEBRUIKSAANWIJZING

LIJN BOUW / Herstel en versterking gewapend beton en metselwerk



De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot december 2018 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door 
KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De 
technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn 
de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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Toepassing
De realisatie van de kunstmatige verstevigende staalvezelverbinding moet uitgevoerd worden door een strook wapeningsnet uit het 
assortiment GeoSteel Hardwire™, die breed genoeg is, in te brengen, zodat in de verbinding het noodzakelijke minimum aantal strengen 
wordt voorzien om te voldoen aan de op basis van de berekeningen vereiste treksterkte; het einddeel van de strook wapeningsnet moet 
uitgerafeld worden, door het ondernet af te snijden, tot op een lengte die gelijk is aan de verbinding die gerealiseerd moet worden op 
het uitstekende gedeelte. In geval van connector met verbinding op beide zijden moet het uitrafelen op beide uiteinden van de strook 
wapening, zoals beschreven, uitgevoerd worden. Nadat het weefsel is afgesneden, moet de strook opgerold worden zodat een cilinder 
wordt gerealiseerd waarvan de diameter geschikt is voor de gerealiseerde opening.
Installeer daarna de zo voorbereide connector in de opening, en voorzie hem van de Injector&Connector GeoSteel van polypropyleen 
gewapend met glasvezel zodat het gerafelde einddeel 90° wordt gevouwen. Afhankelijk van het type gewicht in gram van het 
wapeningsnet waar de verbinding uit verkregen wordt, is het mogelijk om de band met de buigmachines GeoSteel te buigen om het 
inbrengen van Injector&Connector GeoSteel te vergemakkelijken. Injecteer, via de opening bovenaan het inzetstuk, de gietbare mortel, 
type GeoCalce® FL Antisismico, om de diatoon aan te brengen. Na deze fase moet de Injector&Connector GeoSteel correct afgesloten 
worden met de bijgeleverde dop.
De ontwerper kan, afhankelijk van het type ondergrond, beton of metselwerk, opteren voor het ingieten van de verbinding, als alternatief 
voor het gebruik van gietbare mortel op basis van zuivere natuurlijke hydraulische kalk GeoCalce® FL Antisismico, gietbare geomortel 
GeoLite® Magma of thixotrope epoxyhars GeoLite® Gel of dunvloeibaar Kerabuild Epofill.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verbindings- en injectiesysteem Injector&Connector GeoSteel
Uitvoeren van structurele versterking en consolidatie van elementen en constructies van metselwerk, tufsteen, natuursteen of vlechtwerk, 
door middel van het gebruik van een staalvezelverbinding gerealiseerd met Injector&Connector GeoSteel van polypropyleen, gewapend 
met glasvezel van Kerakoll Spa en unidirectioneel wapeningsnet van gegalvaniseerde staalvezel met zeer grote bestendigheid, 
gevormd uit micro-strengen van staal, bevestigd op een micronet van glasvezel – GeoSteel Hardwire™ van Kerakoll Spa. Het vervolgens 
consolideren van het gemetselde element wordt uitgevoerd door middel van injectie onder lage druk van geomortel met zeer hoge 
hygroscopiciteit en luchtdoorlatendheid, dunvloeibaar, op basis van zuivere natuurlijke hydraulische kalk NHL 3.5 en geobindmiddel, 
type GeoCalce® FL Antisismico van Kerakoll Spa.
De handeling bestaat uit de volgende fasen:
1) eventueel herstellen van aangetaste oppervlakken;
2)   maken van een ingaande opening, waarvan de afmetingen (diameter en diepte) geschikt zijn voor de aard van de volgende verbinding 

en vervolgens verwijderen van de mortel in het gedeelte naast de gemaakte opening;
3) verpakken van de metalen verbinding door snijden, “verbinding” en uiteindelijk oprollen van het wapeningsnet van staalvezel;
4) inzetten van de voorgevormde verbinding in de opening (aantal, verankeringsdiepte, hartafstand te bepalen door bevoegde vakman);
5)  consolideren van het metselwerk en medewerking van de verbinding door middel van injectie onder lage druk van geomortel met zeer 

hoge hygroscopiciteit en luchtdoorlatendheid, dunvloeibaar, GeoCalce® FL Antisismico van Kerakoll Spa.
Het leveren en leggen van alle bovenvermelde materialen en al wat noodzakelijk is voor de afwerking zijn inbegrepen. Het volgende is 
uitgesloten: de eventuele sanering van aangetaste zones en de herstelling van de onderlaag; de mortel voor het voegen en maskeren 
van de opening; aanvaardingstests van het materiaal; onderzoeken vóór en na de ingreep; alle noodzakelijke subsidies om de 
werkzaamheden uit te voeren.

BESTEKTEKST

Dichtheid 0,9 g/cm3

Vervorming tot breuk εverbinding ≥ 50 %
Elasticiteitsmodulus in trek Everbinding  1200 MPa
Trekvastheid εverbinding 27 mPa
Diameter van de kop økop 84 mm
Diameter van de opening øopening 19 mm
Lengte steel Lsteel 70 mm

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- beschermen tegen vochtigheid en UV-stralen
-  zodra aangebracht, moeten de pluggen beschermd worden tegen UV-stralen door een laag geschikt egaliseermiddel aan te brengen, 

binnen 6 weken vanaf de installatie
-  voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com


