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Europese Technische Goedkeuring

staal klasse 8.8
verzinkt ≥ 5 μm RVS A4-70
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VE code code
M 6 / 5 x 45 10 60 36 8 100 8 50 359593 359595
M 8 / 10 x 50 12 70 43 10 100 15 50 359594 359596

hef

hnom = l

d

d0

h1

hmin

tfix

df

tinst

 �toepassing: in volle en holle materialen,  middelzware belastingen
 �anker voorgemonteerd geleverd

13-01 alu regelwerk
 bevestiging van de beugels op de ondergrond

Doorsteekanker

staal klasse 5.8
verzinkt ≥ 5 μm ISO 4042
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M8 / 15 x 60 24 10 80 15 50 359335
M8 / 35 x 80 24 10 100 15 50 359336

M10 / 17 x 70 30 12 90 17 50 359340
M10 / 47 x 100 30 12 120 17 25 359341

Swdw

 �toepassing: in volle en holle materialen,  middelzware belastingen
 �anker voorgemonteerd geleverd
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