
Product
Injectiehuls voor chemische verankering in holle ondergronden, 85
mm x Ø 15 mm. 
 
Volumes
5 st/pc

Toepassingsgebied
Rectavit Zeefhuls wordt gebruikt voor het verankeren van een draadstang samen met een chemische verankering zoals
Rectavit ChimFix in holle bouwmaterialen zoals geperforeerde baksteen, geperforeerde kalkzandsteen, holle
bouwsteen, geperforeerde puimsteen. 
 

Zeefhulzen

Eigenschappen
• Eenvoudig te gebruiken
• Specifiek voor holle bouwmaterialen

Voorbereiding
Zich ervan vergewissen dat de ondergrond, en zeker holle materialen, voldoende draagkrachtig zijn om de last te
kunnen dragen die verankerd wordt met Rectavit ChimFix.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast
of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen
aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking
buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.
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Technische gegevens: het product
Dimensie (mm) 15x85mm

Boordiameter (mm) 15mm

Boordiepte (mm) ≥ 95mm 

Hoeveel ankers per koker van 280 ml Ca. 11

Zeefhulzen

Verwerking
Holle materialen
1. Gat boren in de ondergrond, diameter en diepte afhankelijk van de te gebruiken Rectavit Zeefhuls.
2. Boorgat reinigen met borstel om alle losse delen te verwijderen en ontstoffen met een blaasbalgje.
3. De zeefplug in het boorgat brengen. De statische menger volledig in de zeefplug brengen, Rectavit ChimFix
langzaam indrukken en het kitpistool langzaam naar zich toe bewegen zodat de zeefplug volledig met Rectavit ChimFix
gevuld wordt.
4. De zeefplug afsluiten met voorziene kap.
5. Het te verankeren materiaal zorgvuldig centraal in de zeefplug draaien, zodat er voldoende product aan het materiaal
en de schroefdraad kleeft, binnen de opentijd (zie technische gegevens: verwerking).
6. Rectavit ChimFix volledig laten uitharden, alvorens het te belasten.

Opmerkingen
Zich ervan vergewissen dat de ondergrond, en zeker holle materialen, voldoende draagkrachtig zijn om de last te
kunnen dragen die verankerd wordt met Rectavit ChimFix.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast
of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen
aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking
buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.
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