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13-01 alu regelwerk
 bevestiging van de beugels op de ondergrond

CHIMFORT KEM H

inhoud (ml) spuitmonden/cartouche VE code
380 2 1 344 617
280 2 1 344 616

5000

F. T.

Toepassingsmaterialen:
• niet gescheurd beton
• gescheurd beton

Structurele toepassingen:
• hekwerk
• trap
• wandelgang
• balustrade
• windscherm
• geluidsscherm, ...

Homologaties:
• ETA 16/0957

 - optie 7 - niet gescheurd beton
 - optie 1 - gescheurd beton
 - variabele inbrengdiepte TR 029
 - seismische weerstand  

categorie C1
 - seismische weerstand  

categorie C2
• ETA 16/0961 TR 023 - betonijzer

Voordelen:
• seismische weerstand C1 en C2
• hoge prestaties op beton
• variabele inbrengdiepte
• snelle plaatsingstijd:  

droogtijd van 3 minuten bij 20°C
• hoge weerstand bij verhoogde  

temperaturen (tot 160°C)

Chemisch anker : Chimfort KEM H
2 componenten injectiehars met hoge prestatie voor niet gescheurd en gescheurd beton

ETA 16/0957 - Op. 1 

ETA 16/0957 - Op. 7 

ETA 16/0957 - TR 029

ETA 16/0961 - TR 023

Plaatsing

volle materialen

Chemisch anker : Chimfort KEM Vea
Injectie vinylester epoxy acrylaathars voor verschillende soorten materialen en betrouwbaar op metselwerk

CHIMFORT KEM VEA

inhoud (ml) spuitmonden/cartouche VE code
380 2 1 344 613
280 2 1 344 612

F. T.
5002/5006

Toepassingsmaterialen:
• niet gescheurd beton
• vol en hol metselwerk

Toepassingen:
• gevelelementen
• publiciteitspanelen
• satelliet antennes
• rolluik
• zonnescherm
• toegangspoorten, ...

Homologaties:
• ETA 16/0074

 - optie 7 - niet gescheurd beton
 - gaten onder water 

• ETA 16/0058
 - metselwerk ETAG029

Voordelen:
• verschillende soorten 

ondergronden
• duurzaam
• bijna geurloos
• snelle plaatsingstijd

ETA-16/0074 - Op. 7 

ETA-16/0058 - ETAG029

volle materialen holle materialen
Plaatsing
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