Betonindfæstning
Til tung montage

Betonankre
Betonankre for indfæstning i
revnet og ikke revnet beton
Betonankre til gennemstiksmontage og
distancemontage. ETA Option 1. Findes i
FZB, FZV, A4 og HCR.

Betonskrue
ETA-godkendt betonskrue i
revnet og ikke revnet beton
Selvskærende godkendt betonskrue for
gennemstiksmontage. Kræver lille borhulsdiameter. Ingen forskrevet tilspændningsmoment. ETA Option 1. Findes i FZB
og zink nikkel.

Metalankre
Metalankre der har ekstra
ekspansion for lavkvalitetsbeton
4-vejs ekstra bred ekspansion der giver god
ydeevne selv i basismaterialer med lavere
kvalitet, som der findes i mange gamle
konstruktioner. ETA Option 8. Fås i FZB
som et hylster, krog og øjebolt.

Kemisk
indfæstning
Højpræsterende injektionsmasse
til revnet og ikke revnet beton
Ideel for beton, porøse overflader, murværk og
hulsten med et hylster. Findes som polyester,
vinylester og epoxy. ETA Option 1. Gevindstænger findes i FZB, FZV og A4.

Øvrig
betonindfæstning
For lette og middeltunge laster
Her findes betonsøm, metalsømplug,
øjeboltskrue, slagnitte mv.

INDFÆSTNING FOR

BETON

STÆRKERE END NOGENSINDE
Du er vel ikke gået glip af vores stærkeste nyheder?
EJOT Betonsortiment til dine tungeste og mest krævende
opgaver. Kompetente og komplette løsninger til dine
indfæstninger, hvor de fleste også er CE-mærket via
Europæisk Teknisk Vurdering, ETA.

Letbeton
Letbetonskrue til hurtigt og nemt
fastgørelse i porøst basismaterialer

Sikkerhedsankre

Selvskærende Letbetonskrue med groft gevind,
nem installation, til både let og tungt montage.
Findes med fladt, og undersænket hoved.
SITAC godkendelse til korrosionsklasse C4.

Velkendt anker til store belastninger
i revnet og ikke revnet beton
Sikkerhedsanker til Tungt montage. Den
nemmeste, hurtigste og sikreste løsning
på markedet. ETA Option 1. Findes i
FZB og A4.

Plug
Universal Plugs
til brug i alle materialer
Plugs til alle materialer som beton,
murværk, letbeton, tegl og gips.

Slagankre
ETA-godkendt slaganker som er
perfekt til ophængningssystemer
Til hurtig og sikker montering. Tilgængelig med og uden krave. ETA Option 7.
Findes i FZB, A4 og messing.

Facade og sømplug
Facadeplugs til høj belastning
Nylonplug, lang ekspansionszone og variabel
monterings dybde, Skrue er inkluderet.
ETA vurderede facadeplug i FZB og C3.
sømplug er tilgængelige i FZB, A2
og lakeret.
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Forpakninger
Som klarer markedets hårde krav
Vores sortiment har pakker af den rigtige kvalitet, de er
genanvendelige – robuste – stabile – brugerdefinerede
efter markedet.
For at brugeren skal finde det rigtige produkt samt få
oplysninger, leverer vi alle vores produkter med tydelige
etiketter. De indeholder billeder, farvekodning, drev, borestørrelse, overfladebehandling, materiale, dimension, maks.
materialetykkelse, nummer, ETA, stregkode osv., alt dette
for at lette brugerne.
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