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   RÖFIX D8-FV
   Schroefplug HELIX

 
Toepassing:  Speciale schroefplug voor het mechanisch bevestigen van isolatieplaten op beton, massieve en holle  
   stenen. Zowel bij oude als nieuwe muren. Voor isolatiediktes van 100-200 mm het hulpstuk D8-SW1  
   monteren en voor isolatiediktes van 180-360 mm het hulpstuk D8-SW2 monteren, type HILTI D8-FV Helix.
 
Samenstelling:  Kunsstof, plyamide met verzinkte stalen schroef. Set cilindervormige opstopstaafjes in EPS afzonderlijk 
   verkrijgbaar.
 
Eigenschappen:	 	 ●	Hoogwaardige,	universele	schroefplug-variante 
	 	 	 ●	Laag	warmtegeleiding	 
	 	 	 ●	Drie	types	pluggen	voor	alle	diktes
 
Verwerking: 
 

 
Verwerkingsvoorschriften: Gedurende de verwerking mag de omgevings- en / of oppervlaktetemperatuur niet lager zijn dan + 5°C.
 
Verwerking:  Er mag pas geboord worden als de lijm volledig is uitgehard. Bij massieve ondergrond de boormachine  
   in hamerfunctie plaatsen, bij holle stenen de hamerfunctie enkel aanzetten na beoordeling van de hechting,  
   zoniet afzetten! Boorstof verwijderen. Het juiste hulpstuk monteren in functie van de isolatiedikte en daarna  
   de plug in de isolatie schroeven. Eenmaal de schroef verzonken is aangebracht de resterende booropening  
   opstoppen met een EPS-staafje.
  
Opslag:   Droog opslaan en beschermen tegen UV stralen (zonlicht). Tenminste 12 maanden houdbaar.
 
Technische parameters: 
Artkel-Nr. 132285 128099 132286 128171

Info nieuwbouw restauratie renovatie EPS-staafjes (afz.)

Verpakkingswijze

St/verpakking 150 Stk/EH 150 Stk/EH 100 Stk/EH 600 Stk/EH

Isolatiedikte ≤	360	mm ≤	360	mm ≤	360	mm

Lengte 125 mm 155 mm 215 mm

Diameter 8 mm 8 mm 8 mm

Kleur orange orange orange
Warmtegeleiding				λ	10,dry	 < 0,001 W/mK

Bevestigingstype A (Beton)* B (Volle steen)* C (Holle stenen)*

Verankeringsdiepte ≥	25	mm

Tolerantie-bereik 10-20 mm 20-50 mm 50-110 mm
Toelating ETA-07/0288 (ETAG 014)

Certificaat *Toepassing goedgekeurd volgens ÖNORM B6124
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Algemene	informatie:	 Dit	informatieblad	vervangt	alle	voorgaande.	De	informatie	in	deze	technische	fiche	is	een	weerspiegeling	 
   van onze huidige kennis en praktische ervaringen. Deze informatie is niet bindend en heeft geen enkele  
   contractuele rechtsverbintenis. Deze informatie geeft de klant niet de vrijheid om het product voor andere  
   doeleinden te gebruiken. Onze producten en alle onderdelen zijn onderworpen aan een constante kwaliteits- 
   controle. Onze technische staf staat steeds klaar om vragen omtrent het gebruik van de producten te beant  
	 	 	 woorden.	Gedetailleerde	instructies	kunnen	worden	verkregen	alsook	onze	SDS	fiches	op	aanvraag.


