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METAALSCHROEF
BESCHRIJVING
Heraklith® | Metaalschroeven zijn specifiek geschikt voor
het bevestigen van massieve houtwolpanelen tegen metalen
CD-profielen.

STANDAARD UITVOERING
De metaalschroef is gemaakt uit verzinkt staal met een
corrosieklasse C2. De schroeven hebben een matte,
gepoedercoate decoratieve afwerking en worden standaard
geleverd in de kleuren wit en natuurtint (RAL 1015).

VOORDELEN
Eenvoudige montage, voorboren niet nodig

Geringe verankeringsdiepte

Speciale boorpunt voor snelle montage in metalen profielen

Op aanvraag leverbaar in diverse RAL kleuren

SPECIFICATIES
Art. No. Natuurtint

Art. No. Wit

Schroeflengte (mm)

Paneeldikte tot (mm)

Aantal / pak

609452

609453

38

25

200

610420

610419

50

35

200

610422

610421

70

50

200

Afwijkende kleuren op aanvraag

Bevestig Heraklith houtwolpanelen altijd
volgens onze verwerkingsinstructies. Deze
vindt u op www.heraklith.be/downloads
www.heraklith.be

TECHNISCHE INFORMATIE
Corrosiviteitscategorie

C2, >15 jaar (120h)*

Kopdiameter

12 mm

Kopdikte

2,5 mm

Schroefdiameter

4,8 mm

Minimale verankeringsdiepte

10 mm

Aandrijving van de schroef

Philips PH2

Aanbevolen verankeringsmateriaal

Metaal

Maximale materiaaldikte

0,6 - 2,0 mm

≥ 10 mm

20 mm

* Optioneel verkrijgbaar in:
- C4, >15 jaar (1000h)
- C5, 5-15 jaar (2000h)

Eenheid

Corrosiviteitsklasse (ISO 12944-2)
C2

C3

C4

C5

2-5 jaar

-

120

240

720

5-15 jaar

-

240

480

1440

> 15 jaar

-

480

720

2160

min.
25 mm

Duurzaamheid

20 mm

h (zoutsproeitest uren)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op
Knauf Insulation B.V.
Postbus 375
4900 AJ Oosterhout
Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
e-mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com
www.heraklith.be
Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle
tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere uitingen kunnen voorkomen. Voor een overzicht van onze algemene voorwaarden kunt u
terecht op: www.heraklith.be/downloads. De teksten en illustraties in dit document zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen fouten niet
uitgesloten worden. De uitgever en redacteuren kunnen geen juridische verantwoordelijkheid of welke aansprakelijkheid dan ook dragen voor onjuiste
informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
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