
 ABS-Lock III-B
 Ankerpunt voor verlijmen in beton

Ondergrond
Beton

Toepassing
Gevel/Muur Platte daken
Overhead / Plafonds

Bevestiging
verlijmen

Certificering
EN 795 DIBt | Ü-markering

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Abseilen geschikt (1 persoon) Roestvrij stalen

 
Het roestvrijstalen aanlijnpunt ABS-Lock III-B is een echte allrounder: hij is
getest voor belasting in iedere richting en kan daarom probleemloos in de
vloer, aan de wand of gevel en overhead gemonteerd worden. Dankzij de
algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) van het Deutsche Institut für
Bautechnik (DIBt) verbindt u het aanlijnpunt of ankerpunt duurzaam met het
gebouw. De verankeringsvoorziening wordt met onze samengestelde mortel
WIT-UH-300 direct in beton verlijmd. Het meegeleverde rvs borgoog
beveiligt zo maximaal 3 personen bij werkzaamheden op hoogte.

De ABS-Lock III-B heeft een diameter van 16 mm en kan worden ingezet bij
toepassing van verschillende retentie- en valstopsystemen. Hij kan gebruikt
worden als enkelvoudig aanlijnpunt, maar ook als steun aan wand of gevel in
kabeltrajecten. Bij een val vervormt de ABS-Lock III-B onder de belasting,
zodat de vrijkomende kracht op de constructie lager is. Om ervoor te zorgen
dat de steun bij toepassing in kabeltrajectsystemen niet vervormt door de
vereiste voorspanning op de kabel, zorgt een optioneel verkrijgbare
steunbuis voor de nodige stabiliteit.

● Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-688
(Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Beton ≥ C20/25

● Let op: bij gebruik in kabeltrajecten aan wand/gevel (als hoek- of
eindsteun) en een uitstekend gedeelte van ≥ 100mm is een steunbuis
nodig
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 ABS-Lock III steunbuis
 Roestvrijstalen versterking voor ABS-Lock III ankerpunten

 2-componentenmortel WIT
 Montagemortel voor beton en metselwerk



 ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
 Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op bitumendaken

 ABS-LockSeal Plastic
 Afdichtmanchet voor ankerpunten (Ø 16, 24 en 42 mm) op PVC-, PP- en PE-daken

 ABS Therm & ABS Signal
 Thermobeschermkap & signaalpaal voor ankerpunten
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