
 ABS-Lock X-SR-B-A
 Ankerpunt voor verlijmen in beton met ankerstangen

Ondergrond
Beton

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
verlijmen

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen Eind- en bochtsteun

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Roestvrij stalen

 
Het ankerpunt ABS-Lock X-SR-B-A heeft een geringe inbouwdiepte van
slechts 60 mm. De verankeringsvoorziening wordt met 4 ankerstangen en 
2-componentenmortel WIT-UH-300 (optioneel verkrijgbaar) in beton
bevestigd. Als aanlijnpunt conform DIN EN 795 en DIN CEN/TS 16415
beveiligt hij zo maximaal 3 medewerkers bij het werken op hoogte.

Het bijzonder stevige rvs ankerpunt voor beton heeft een grondplaat van 150
mm x 150 mm en is voorzien van een opgelaste steunbuis (Ø 42 mm). De
inkerving in de steunbuis dient als gewenst knikpunt en zorgt bij een
valbelasting voor een exacte knik in de belastingsrichting. De steun is
standaard verkrijgbaar met een lengte van 300 mm en per 100 mm oplopend
tot 1000 mm. Deze verankeringsvoorziening kan bovendien worden voorzien
van een extra verlengstuk.

Het aanlijnpunt kan ook gebruikt worden als component in een
valbeveiligingssysteem. Het kan dwars en axiaal worden belast en is
geschikt als houder voor bochtelementen en eindterminals. Hoe u deze
verankeringsvoorziening het beste kunt inzetten in uw eigen
valbeveiligingstraject, vertelt u ons vakkundige serviceteam.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Grondplaat + gelaste steunbuis

● Beton ≥ C20/25

● Optioneel: 2-componentenmortel WIT-UH-300

● Incl. roestvrijstalen bevestigingsset
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 2-componentenmortel WIT
 Montagemortel voor beton en metselwerk

 ABS-Lock X-SR Extension
 Verlenging voor ABS-Lock X-SR ankerpunten



 ABS Therm & ABS Signal
 Thermobeschermkap & signaalpaal voor ankerpunten

 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
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