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13-04 stalen draagsysteem
 bevestiging beugels op de ondergrond
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Europese Technische Goedkeuring

verzinkt staal 
klasse 9.8 

3DG coating
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VE code code
M8 / 3 x 68 8 x 70 54 100 344088 344282
M8 / 10 x 75 8 x 70 54 100 344090 344284

 �toepassing: bestemd voor gescheurd en ongescheurd beton, voor zware belastingen
 �wordt ingeslagen met de hamer en vervolgens vastgedraaid met een sleutel of een schroefmachine met instelbare slipkoppeling
 �Europese Technische Goedkeuring ETA Optie 1 type A
 �doorsteekanker met draadeind met ring en moer
 �voorgemonteerd
 �minimale inbrengdiepte voor expansie: 59 mm
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Europese Technische Goedkeuring

verzinkt staal
> 5μm ISO 4042

austenitisch
RVS A4-70

BARACO FM 
753 / VZ

BARACO FM 
753 / IN A4
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schroefdraad VE code code
M8 / 7 x 65 8 x 60 38 100 344041 344215
M8 / 15 x 75 8 x 60 48 100 344036 344236
M8 / 30 x 90 8 x 60 63 100 344033 344237

 �toepassing: in ongescheurd beton, voor zware lasten
 �doorsteekanker met schroefdraad + moer + ring, voorgemonteerd
 �wordt ingeslagen met de hamer en vervolgens vastgedraaid met een sleutel of een schroefmachine met instelbare slipkoppeling
 �minimale inbrengdiepte vóór expansie: 59 mm
 �CSTB Europese Technische Goedkeuring ETA 01 / 0014 (M6 tot M16) optie 7, type A (verzinkt)
 �CSTB Europese Technische Goedkeuring ETA 01 / 0009 (M8 tot M16) optie 7, type A (RVS A4)
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EN 14592:2009

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 359512 359582
M 8 / 10 x 50 12 70 43 10 100 15 50 359514 359584

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

3-segmenten anker
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