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INJECTIESPUITANKER – CHEMISCHE SPUITANKER VMK345 & VMK280  

 

      

Injectiespuitanker / Chemische spuitanker is   VINYLESTER STYREENVRIJ ! 

TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET 
- Spuitankerpistool 
 - Injectieankerstang 
 - Mengtuit 
 - Kunststofankerhuls met centreerkapje of  Ankerhuls metaal of Binnendraadhuls  

      

GESCHIKT VOOR: 
beton, massieve steen, holle of geperforeerde steen, lichte bouwstoffen, platen en panelen. 

TOEPASSINGSGEBIED: 
- Universeel chemisch verankeringsmiddel voor hoge belastingen in uiteenlopende bouwstoffen. 
- Met zeefhuls geschikt voor holle of geperforeerde stenen en beperkt voor kanaalplaatvloeren. 
- Zonder zeefhuls geschikt voor massieve bouwstoffen zoals beton, lichtbeton, metselwerk uit             
massieve steen en kalkzandsteen 

WERKING 
- De koker bestaat uit twee van elkaar gescheiden kamers. 
- Tijdens het leegspuiten van de koker worden de twee van elkaar gescheiden componenten in een 
van tevoren op de  koker aangebrachte mengtuit vermengd tot een snel hardende kunstharsmortel. 
- Na een werkonderbreking kan de mengtuit vervangen worden door een nieuwe en kan de restinhoud 
verder verwerkt worden. 
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KENMERKEN 
- Duitse goedkeuring : DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK ZULASSINGSNUMMER Z-21.3-
1730 
- Kleine rand- en hart-op-hartafstanden mogelijk door spanningsvrije verankering. 
- Nagenoeg ongevoelig voor vocht. 
- Hoge temperatuurbestendigheid. 
- Hoge alkalische bestendigheid. 
- Aangebroken kokers zijn door het aanbrengen van een nieuwe mengtuit verder te verwerken. 

HOUDBAARHEID 12 MAANDEN 

MONTAGE 

 
- In massieve steen: 
  Ankergat volgens montagehandleiding boren, reinigen en het boorgat van achteren naar voren vullen       
met de benodigde  hoeveelheid mortel. 
- Het bevestingselement met een draaiende beweging in de mortel drukken. Mortel conform de in de  
  montagehandleiding aangegeven uithardingstijd laten uitharden, daarna    
  het te bevestigen bouwelement monteren. 

- In geperforeerde- en holle steen: 
  Ankergat volgens montagehandleiding boren, reinigen en zeefhuls in het boorgat aanbrengen; 
- Mengtuit in de zeefhuls steken en vanuit de boorgatopening volspuiten. 
- Het bevestigingselement met een draaiende beweging in de mortel drukken. 
 Mortel conform de in de  montagehandleiding aangegeven uithardingstijd laten uitharden, daarna het 
te bevestingen bouwelement monteren. 

 


