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Hoekanker
Zonder verstevigingsrib

Europese Technische Goedkeuring

gegalvaniseerd staal Z 275

HOEKANKER SR

a 
hoogte

b 
diepte

c 
breedte dikte ontplooid

aantal 
gaten 

Ø5

aantal 
gaten 

Ø7

aantal 
gaten 
Ø11

aantal 
gaten 
Ø14 VE code

50 50 35 2,5 100 8 - 2 - 20 329980
70 70 55 2,5 140 20 - 2 - 20 329982

150 50 35 2,5 200 16 - 4 - 20 329984
90 90 65 2,5 180 16 12 2 - 20 329986

105 105 90 2,5 210 36 - - 2 20 329988

 �Europese technische goedkeuring ETAG 015 
 �brandklasse Euroklasse A1
 �hoekanker zonder verstevigingsrib voor structurele toepassingen
 �bevestiging van spanten en balken,…

50-100 en 70-140 50-200 90-80 en 105-210

13-03 houten - & stalen regelwerk
 hoekankers

Europese Technische Goedkeuring

gegalvaniseerd staal Z 275

HOEKANKER SP

a 
hoogte

b 
diepte

c 
breedte dikte ontplooid

aantal gaten 
Ø 5 VE code

40 40 40 2 80 8 50 329990
50 50 50 2 100 8 50 1329991
60 60 60 2 120 18 20 329992
80 80 60 2,5 160 24 50 1360997
80 80 80 2 160 32 20 329994

100 100 100 2 200 50 20 329998

 �Europese technische goedkeuring ETAG 015 
 �brandklasse Euroklasse A1
 �hoekanker zonder verstevigingsrib voor structurele toepassingen
 �bevestiging van spanten en balken,…


	13-00	systeem overzicht
	13-00	alfabetisch index
	13-13-01	alu regelwerk
		FAÇALU overzicht
		beugels
		MARCOVIS AL EISYS
		profielen
		bevestiging van de beugels op de ondergrond
		bevestiging van de profielen op de beugels
		FAÇALU+
		zichtbare bevestiging van gevelbekleding
		vragenlijst FAÇALU België
		vragenlijst FAÇALU Nederland


	13-02a	houten of aluminium regelwerk
		LR IT-FIX CLIP

	13-02b	houten regelwerk
		MARCOVIS EISYS overzicht
		stelschroef voor geventileerde gevels
		nagelplaten en spantverbinders
		vragenlijst MARCOVIS EISYS België
		vragenlijst MARCOVIS EISYS Nederland


	13-03	houten - & stalen regelwerk
		ISOLCO overzicht
		ISOLCO beugels
		KONSOL+ beugels - verleng- en hulpstukken
		verleng- en hulpstukken
		bevestiging beugels op de ondergrond
		zichtbare bevestiging van gevelbekleding
		vragenlijst ISOLCO België
		vragenlijst ISOLCO Nederland
		hoekankers
		nagelplaten en spantverbinders


	13-04	stalen draagsysteem
		ISOLCO overzicht
		ISOLCO beugels & verlengstukken
		profielen
		toebehoren verlengstukken
		bevestiging beugels op de ondergrond


	13-05	zichtbare bevestiging van gevelbekleding
		Al'agrafe
		Pat'agraf PR65


	13-06	niet zichtbare bevestiging van panelen
		C+ profiel
		C profiel
		cassettendraagstructuur
		beddenhaaksysteem
		Trespa TS 200
		Trespa TS 300
		Midi-N
		Tergo+


	13-07	bevestiging van natuursteenplaten
		met verstelbare natuursteenankers
		toebehoren
		C-Rail
		bevestiging in ondergrond
		niet zichtbare bevestiging van natuursteen


	13-08	geveldragers
		LR BRICK+
		spouwanker


	13-09	bevestiging van isolatie
		overzicht
		zachte isolatie
		harde isolatie
		zachte en harde isolatie
		zachte en half-harde isolatie


	13-10	afwerkingsprofielen en toebehoren
		profielen in PVC
		profielen in aluminium
		vulplaatjes


	13-14	diensten van ETANCO


