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Alsifix Kragendübel
Schroef- en slagplug voor het bevestigen van profielen en draagconstructies in gevelsystemen van Alsecco

Toepassing

Bevestigingsplug voor het vastzetten van sokkelprofielen, hoeklijsten, bevestigingsprofielen in schienensystemen en
van draagconstructies van Alsecco VHF-systeem.

Slagplug

- Alsifix N voor constructieve bevestigingen, zoals sokkelprofielen en hoeklijsten
- Alsifix SM-N voor statisch dragende bevestigingen met bouwkundig goedgekeurde
pluggen, zoals de profielen van het schienensysteem.

Schroefpluggen

- Alsifix SA voor statisch dragende bevestigingen met bouwkundig goedgekeurde
pluggen, zoals de profielen van het schienensysteem.
- Alsifix AM, AU en AP voor statisch dragende bevestigingen van de alwood
draagconstructie met bouwkundig goedgekeurde pluggen
- Alsifix TWM, TWU en TWP voor statisch dragende bevestigingen van de
draagconstructie in het Alsecco VHF-systeem tec-W met
bouwkundig goedgekeurde pluggen.
- Alsifix TDM en TDL voor statisch dragende bevestigingen van de draagconstructie in
het Alsecco VHF-systeem tec-D met bouwkundig goedgekeurde pluggen.

Producteigenschappen

Kan grote trekkrachten aan
Bestand tegen verouderen
Geoptimaliseerd voor warmtebruggen
Alle schroefpluggen zijn bouwkundig goedgekeurde Alsifix SM-N-pluggen

Verwerking

Voorbereidende
werkzaamheden

- Soort plug en verankeringsdiepte aanpassen aan de ondergrond en toe te passen
isolatiesysteem.
- Bij het schienensysteem moeten mortelresten e.d. voor het bevestigen van de
profielen verwijderd worden.
- De speciale informatie van het toe te passen systeem goed doorlezen.

Verwerking

- Boorgat minstens 1 cm dieper maken dan de verankeringsdiepte.
- Boorgaten rechtstandig op het oppervlak van de plaat aanbrengen.
- Alleen goedgekeurde en aanbevolen inzetstukken gebruiken.
- Niveauverschillen in de ondergrond egaliseren met tussenringen.
- Bevestigingsafstand op de draagkrachtige ondergrond is max. 50 cm.
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Verwerking

- Statisch dragende bevestigingen: bevestigen op zodanige afstand dat voldaan wordt
aan de vereisten voorschriften van het systeem.
- Na het plaatsen van gegalvaniseerd verzinkte pluggen de schotel met Alsifix Protect
een beschermlaag geven.

Te leveren in

Aanvullende gegevens

Type
Alsifix SA Ø 8

Diameter
(mm)
8

Verankeringsdiepte
(mm)
> 25

Lengte
(mm)
45 - 105

Alsifix SM-N Ø 8

8

> 25

45 - 85

Alsifix AM Ø 10

10

> 50

120 - 220

Alsifix AU Ø 10

10

> 70

140 - 220

Alsifix AP Ø 10

10

> 70

140 - 220

Alsifix AU Ø 14

14

> 70

240 - 360

Alsifix TWM Ø 10

10

> 50

60 - 100

Alsifix TWU Ø 10

10

> 70

80 - 140

Alsifix TWP Ø 10

10

> 70

80 - 140

Alsifix TDM Ø 14

14

> 70

135 - 290

Alsifix TDL Ø 14

14

> 90

160 - 290

Alsifix N Ø 6

6

> 35

55

Alsifix N Ø 8

8

> 35

75, 95

Verpakkingseenheid

Doos

Kleur

Alsifix SA Ø 8:
Alsifix SM-N Ø 8:
Alsifix AM Ø 10:
Alsifix AU Ø 10:
Alsifix AP Ø 10:
Alsifix AU Ø 14:
Alsifix TWM Ø 10:
Alsifix TWU Ø 10:
Alsifix TWP Ø 10:
Alsifix TDM Ø 14:
Alsifix TDL Ø 14:
Alsifix N:

Transport

Niet van toepassing.
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Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan
ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker
is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar
specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.
Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor
moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

