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1 stk
forlængerslange 650 mm
T8-650

FMBKIT

1 stk
forlængerslang
e 650 mm
T8-650
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Montageanvisning

MD
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gevindspænder
FMB2540-M12

Montagetid

1 stk
AT-HP280
limpatron
AT-HP280-DK
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til temperatur

Limen
skal
ikke frost, opbevares
ved min.
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TEMPERATUR
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Tætning
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TEMPERATUR
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4 stk
gevindstænger
M12, L = 1000
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TR121000F

o
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Bæreevne

Ved korrekt
ingsmæssig montage opnås
gevindstang trækbæreevne en regnaf den
Rt,d = 13,2
regningsmæssige
KN svarendeindlimede
vindtrækbånd.
trækbæreevne
til den
af 40x2
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Grundmateriale
Montagetid
Hærdetid
Simpson
Strong-Tie
www.strongtie.eu ® A/S
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forhold til temper

atur

Limen skal opbevares
ved min. 5
ikke frost, før
OPBEVARING
OPBEVARING
Sefter anvendelse. ˚C - tålerTEMPERATUR
TEMPERATURSSikkerhed ved
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Bæreevne
Ved korrekt montage
opnås en regningsmæssig trækbæreevn
e af den indlimede
gevindstang R
=
regningsmæs t,d 13,2 KN svarende til den
sige trækbæreevn
vindtrækbånd
e af 40x2 mm
.

Grundmateriale

4 stk
gevindspænder
FMB2540-M12

(˚C)

Montagetid (min)
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Montageanvisning

1 stk
limpatron
AT-HP280-DK

Montagetid i forhold til temperatur
OPBEVARINGSLimen skal opbevares ved min. 5 ˚C - tålerOPBEVARINGSTEMPERATUR
TEMPERATUR
ikke frost, før efter anvendelse.
Sikkerhed ved montage: se limtuben.
Ved reklamationer skal forevises limtubens
25 C
25 C
batch nr. og sidste anvendelses dato.
o

o

Efterarbejde:
5C
Tætning omkring gevindstang til murpap, må
ikke foretages før et døgn efter indlimning af
gevindstang.

5C

o

Ved anvendelse af 25 og 40 mm vindtrækbånd skal boredybden i betonen være ca. 150
mm, og for 60 mm bånd ca. 200 mm.

Grundmateriale (˚C)

Simpson Strong-Tie® A/S
www.strongtie.eu
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TEMPERATUR
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45 min
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MONTAGE

FMB-KIT - Wind Secure forankringskit
Nødvendigt
værktøj:
• Kompresser med
lufthåndtag
• Ø18 mm træbor
• Ø14 mm betonbor
• Termometer
• Svensknøgle
• Cylinderbørste
• Sikkerhedsbriller
• Fugepistol der
passer til patron
• Wind Secure
forankringskit

5. Forlængerrøret føres nu
ned i hullet til det rammer
hullets bund i betonen.
Der trykkes 3-4 gange på
pistolen, ca. 10-12 ml herved er der tilstrækkeligt
lim i hullet.

Simpson Strong-Tie® A/S
www.strongtie.eu

O

90

5X

5X

5X

1. Hul Ø16 - Ø18 bores
igennem isoblokkens
polystyrol til betonens
overkant. Hullet bores
lodret.

2. Hul Ø14 mm bores i
betonen i min 115 mm max 125 mm dybde. Hullet
bores lodret.

3. Hullet rengøres med luft
fra kompressor eller luftpumpe. Anvend forlængerrør og børste. Der pustes
og rengøres med børste
skiftevis 5 gange.

4. Limpatronen klargøres.
Hætten skrues af lim
patronen. Blandespidsen
monteres på limpatronen.
Limpatronen isættes
pistolen og efterfølgende
monteres forlængerrøret.
Limmasse trykkes ud i
blandespidsen og røres til
det har den korrekte grå
farve (efter ca. 2 tryk).

6. Limpistolen trækkes ud
af hullet og straks efter
isættes gevindstangen.

7. Gevindstangen drejes
nu stille ned i limen. Dette
skal ske indenfor angivet
montagetid. Montagetid er
angivet her på dette blad
og på limpatronen.

8. Limmassen skal nu
hærde af i henhold til
skemaet. Det er vigtigt at
kende afhærdningstiden,
så denne kan overholdes.
Man skal ikke røre gevindstangen i denne periode.
Hærdetiden afhænger af
temperaturen og er angivet
på dette blad.

9. Når hærdetiden er
udløbet, kan FMB beslaget
monteres på gevindstangen. Forankringsbånd der
er fastgjort på siden af
spæret monteres i FMB
beslaget og der spændes
med forsigtighed til båndet
er tæt på at være ret.
Tilspændingsmoment for
en M12 gevindstang er
50 N/m.
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