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INJECTIESPUITANKER – CHEMISCHE SPUITANKER (smart) 

 

               

Injectiespuitanker / Chemische spuitanker is S-IRP met Polyester is voor toepassingen in 
ongescheurd beton (optie 7).  

* De S-IRV met polyester is in het vloeistofstadium wat dikker en loopt minder uit 
* Zowel in kokers verkrijgbaar van 300ml als 170ml voor de kleine toepassingen 

Injectiespuitanker / Chemische spuitanker is S-IRV met Vinylester  is voor toepassingen in 
gescheurd beton (optie 1).   

*Deze is in het vloeistofstadium wat dunner en vult ook scheurtjes op. 
*Verkrijgbaar in kokers van 300ml 

 

Voordelen 
*2-componenten mortel op basis van polyester resine, zonder styreen. 
* Snelle uithardingstijd en weinig reukhinder. 
* Zeer kleine h.o.h. en randafstanden dankzij nagenoeg spreiddrukvrije montage. 
 
 

Toepassing 
*Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
*Hars en verharder worden bewaard in 2 aparte kamers in de koker. De 2 componenten worden 
gemixt in de mengtuit, Direct bruikbaar 
*Gedeeltelijk gebruikte kokers kunnen bewaard worden, het volstaat om achteraf een nieuwe mengtuit 
op te schroeven. 
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De verwerkingstijd is gebaseerd op de hoogste temperatuur, de uithardingstijd is volgens de laagste 
temperatuur 

Bewaar deze kokers in een droge omgeving van minimaal 5 graden Celsius 
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TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET 
 - Kitpistool 
 - Ankerstang                                                 

 - Mengtuit                                                        
 - Kunststof ankerhuls 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 
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