Selvskærende gevind med
bølgeanker
Ribbet
S-binder
RENOVERING
fulDMuRIng

Anvendelse
Anvendelse
• Eftermontering af binder i færdige konstruktioner
•Hvor
Til opmuring
af tæret
dobbelte
nybyggeri
•	
binderen er
vækmure
eller ikonstruktionen
skal
•forstærkes
Ved opmuring i sten og blokke
•	Ved bagmursmaterialer i porebeton, træ, tegl massiv
og letklinker

Montering
Montering

En 3 mm ribbet S-binder svarer
til en 4 mm glat binder i karakteristisk forankringsstyrker

Porebeton
eller træ:
• Indmuringslængden
skal være mindst 40 mm i for• Forbor
med et ø 10-12 mm bor igennem fugen
og bagmur.
•i formuren
Dæklaget i for- og bagmuren skal være mindst 25 mm
• •Hullet
renses for borestøv
Binderlængden
skal mindst være 80 mm + hulrum
•	Binderen skrues 75 mm direkte i bagmuren med
skruedorn monteret i boremaskine
•	Hullet i formuren fyldes med egnet klæbemasse
30-40 mm fra forkant af formuren
• •Hullet
til sidst med
mørtel i henhold
Antali formuren
bindere oglukkes
dimensionering
fastsættes
• Bølgeankeret
indklæbes mindst 70 mm i formuren
til gældendeskal
normer
• Binderlængden skal være mindst 145 mm + hulrum

•	Forbor i bagmuren med et ø 4-4,5 mm bor alt efter
materialets hårdhed
• Af hensyn til borets holdbarhed skal boringen
udføres ved lav hastighed og borehullet skal udluftes
hyppigt
• Hullerne renses for borestøv
•	Binderen skrues 75 mm i bagmuren med skruedorn
monteret i boremaskine
•	Hullet i formuren fyldes med egnet klæbemasse
30-40 mm fra forkant
• Hullet i formuren lukkes til sidst med mørtel
• Bølgeankeret skal indklæbes mindst 70 mm i formuren
• Binderlængden skal være mindst 145 mm + hulrum

Tegl massiv eller letklinker:
• Forbor med et ø 10-12 mm bor igennem fugen i
formuren

• Binderen skal monteres med fald mod formuren
•	Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til
gældende normer

Tilbehør

• Isoleringsholder, anvendes hvor hulrummet er større
end isoleringstykkelsen, eller for at holde isoleringen
væk fra formuren

Tilbehør
Skruedorn til montage af binderen
Klæbemasse
Komprimeringsskive
Bor

© Arminox® A/S 2018
2016

Februar
Februar 2016
2018

•
•
•
•

