fischer Renovatie Spouwanker
Certificate of conformity VBS-M

fischer Renovatie Spouwanker
Prestaties conform NEN 845
Geschikt voor toepassing in: Beton ≥ C12/15, massief en geperforeerd metselwerk/ kalkzandsteen, holle
betonblokken en de voeg. Voorzien van een Zulassung en CE markering conform NEN-EN 845-1.

Karakteristieke eigenschappen

Verwijzing naar $ in
EN 845-1:2010

Gemiddelde sterkte bij maximaal 1,5 mm
verplaatsing getoetst door notified body1)
Dibt

Druksterkte2)

$ 5.3.1.2

Treksterkte binnenblad4)8)9)
[maatgevende waardes]

$ 5.3.1.2

Beton
metselwerk/voeg
Beton min/max
C12/15-C50/60
Kalkzandsteen
KS12
Holle beton blok
HBL4-0,7
Baksteen Mz 20

2860 N
2210 N
2210 N
2840 N
2450 N

Voeg ≥ 2,53)

2010 N

Treksterkte buitenblad4)8)9)
[maatgevende waardes]

$ 5.3.1.2

1850 N
2400 N

Movement tolerant5)

$ 5.2.4.2

Ja

+/- 6 mm

Slope tolerant6)

$ 5.2.4.3

Ja

Gemiddeld 5 mm
Eruit trekken

Bezwijkmechanisme
Voorzien van waterafvoer

$ 5.4

Ja

Corrosie weerstand7)

$ 5.6

Maximale corrosie weerstand:
MX 3.2/ MX4

1) Notified body =is een geaccrediteerde organisatie die beoordeeld of een product geschikt is voor de toepassing
waarvoor het verkocht wordt. Dibt = Duitse Instutit für Bautechnik
2) Dit is de maximale druksterkte. Vraag fischer naar de druksterkte bij gegeven excentriciteit
3) Voeg druksterkte ≥ 2,5 N/mm2 (Kalkcement/hydraulische mortel, mortel groep IIa)
4) Het effect van de boorsnijmaat (dcut, max = 8,41 – dcut,min = 8,12 mm) en maximaale temperatuur van het buitenblad door zon (80°C) op de verankering is meegenomen.
5) Dit anker kan verticale en horizontale bewegingen door thermisch uitzetten/ krimpen gedurende een referentieperiode van > 50 jaar opnemen.
6) Het anker kan scheef geplaatst worden. Dit beïnvloedt de druksterkte van het anker negatief
7) In Bijlage A van NEN-EN 1996-2 is een indeling in milieuklassen gegeven. Een buitenblad bevindt zich in het
algemeen in milieuklasse MX3.2. Als het buitenblad van de gevel zich binnen een afstand van 10 km tot de
zee bevindt wordt deze ingedeeld in milieuklasse MX4. In uitzonderlijke gevallen bevindt zich een buitenblad
in milieuklasse MX3 en mag RVS A2 (AISI 304 staal worden toegepast)
8) Materiaal factor conform NEN-EN 1996-1-1 NB 2007 artikel 2.4.3 →
уm = 2,0. De rekenwaarde is maximaal
1105 N (defectieve voeg op druk is maatgevend) LET OP excentriciteit [e]. Dit geeft eventueel een lagere
waarde dan de gegeven maximale rekenwaarde van 1105 N.
9) Proefbelastingen op locatie moeten uitwijzen of bovenstaande waardes gehaald en toegepast kunnen worden.

