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Gepatenteerde spindel voor de installatie van de schroefvormige staven van 
roestvrij staal AISI 316 Steel DryFix® 8.

Spindel met koppeling voor klopboor of klophamer SDS Plus, onmisbaar voor 
droog installeren van Steel DryFix® 8 staven.

Spindel Steel DryFix® 8

• Geoctrooieerd

• Onmisbaar voor het installeren van Steel DryFix® 8 
staven

• Makkelijk in gebruik

PRODUCTVOORDELEN

Gebruiksdoeleinden
Het gebruik van de spindel Steel DryFix® 8 is nodig voor de installatie van de ankers Steel DryFix® 8, als systeem:
- verbinding van muurpanelen die onderling niet goed zijn geklemd
- verbinding van beschadigde of gesplitste architraven
- verbinding van het ondervlak van bogen van metselwerk
- verbinding van decoratieve bouwstenen op de achterliggende structuur
- verbinding van houten balken tegen het ondersteunende metselwerk
- verbinding van beschadigingen in structuren van metselwerk van baksteen, aardesteen, tufsteen
- verbinding van toplaag bedekkingen
- begrenzing van spleetvorming
- verbetering tegen aardbevingen van muurelementen waarvan delen muur beginnen los te komen en te vallen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding van de ondergrond
Voordat het anker wordt ingevoerd, moet een testopening gerealiseerd worden met een kleinere diameter dan diegene van het anker 
Steel DryFix® 8, in functie van de consistentie van de basis. In het algemeen worden testopeningen aangeduid die twee diameters 
kleiner zijn dan de diameter van het spiraalanker Steel DryFix® 8 (vier diameters in geval van een zachte basis of één diameter in geval 
van een compacte basis) met behulp van een draai-klopboor.
Gebruik het spiraalanker Steel DryFix® 8 niet voor het realiseren van de testopening.
In geval van metselwerk kunnen de ankers Steel DryFix® 8 zowel door de steen als in de voeg van de mortel geïnstalleerd worden. Als 
het anker in de voeg mortel moet geïnstalleerd worden, moet het geheld geplaatst worden zodat het diep in de steen wordt geblokkeerd. 

Voorbereiding
De Spindel Steel DryFix® 8 moet geïnstalleerd worden op klopboren of -hamers met koppeling SDS Plus met uitsluiting van de rotatie. 

Invoer van het anker
Tijdens de fasen van de installatie van het anker moeten de boor, de spindel en het anker Steel DryFix® 8 langs dezelfde richting 
gehouden worden. Vermijd inclinaties tussen het anker Steel DryFix® 8 en de spindel. Tijdens de fasen van de installatie moet één hand 
op de spindel gehouden worden.
Om een slechte uitlijning te vermijden van het anker Steel DryFix® 8, om beschadiging te vermijden van de spindel en om het rendement 
van de invoer te optimaliseren, moeten klopboren of -hamers gebruikt worden met uitsluiting van de rotatie.

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 Juni 2019 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

M
an

dr
in

o 
St

ee
l D

ry
Fi

x®
 8

 C
od

e:
 E

10
36

 2
01

9/
06

 - 
N

L

- Product voor professioneel gebruik
- respecteer de nationale normen en wetten
-  om het materiaal te hanteren, moet beschermende kleding en een veiligheidsbril gedragen worden en moeten de aanwijzingen over de 

gebruikswijze van het materiaal opgevolgd worden
- vermijd oververhitting van de spindel
- aanraking met de huid: geen speciale voorzorgsmaatregelen noodzakelijk
- opslag op de bouwplaats: bewaren op een overdekte en droge plek, uit de buurt van stoffen die de integriteit ervan kunnen schaden
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

Voor de ankers Steel DryFix® 8 die langer zijn dan 200 mm, waar voor de invoer een aanzienlijke krachtinspanning noodzakelijk is, zijn de 
Verlengstukken Steel DryFix® 10 essentieel voor de installatie van de ankers.
De verlengstukken zijn voorzien van een geschikte bekervormige kop die de perfecte uitlijning toestaat met de Spindel Steel DryFix® 8.
De Verlengstukken Steel DryFix® 10, voor de installatie van de ankers Steel DryFix® 8, worden geleverd in verpakkingen met de volgende 
lengtes: 200 mm, 400 mm e 600 mm.

OVERIGE AANWIJZINGEN

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


