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Technisch merkblad IN 921 001

Datum update: 06-04-2018KÖSTER Eendagspacker 13 mm x 90 mm PH
Volker Knecht, pull out testing according to DAfStb guideline for protection and renovation of concrete structures 2001, ZTV-ING 2003

Injectiepacker met schuifkoppeling voor Köster Injectieharsen,
injectiegels en Mautrol 2K ( 13 x 90 /120 mm )
Eigenschappen
De KÖSTER Eendagspacker vormt zich als een kegel terplaatse van
de groene rubberpakking die ervoor zorgt dat de verankeringsdruk diep
in het boorgat wordt overgebracht. Dit zorgt voor een hogere
uittrekweerstand en minder kans dat de pakker de wanden van het
boorgat kraakt. Een extra éénrichtingsklep is de basis van de
KÖSTER Eendagspacker en een borgring die de rubberen pakking
onder constante druk houdt, maken het mogelijk om het schroefstuk te
verwijderen voordat het injectiemateriaal is uitgehard en voor een "één
dag" -installatie te zorgen. Vier vinnen en twee richels op de rubberen
pakking voorkomen rotatie van de pakker tijdens het vastdraaien en
vergemakkelijken zo optimale fixatie van de pakker in het boorgat.
KÖSTER Eendagspacker's hebben geen vooraf bepaald breekpunt.
De spanners moeten na gebruik worden losgeschroefd.

Technische gegevens
Materiaal Gegalvaniseerd metaal, rubber
Diameter 13 mm
Lengte 90 en 120 mm

 Spanner Borgring Rubber 1
richtingsklep

Injectiemateriaal dat de eenrichtingskogelklepkamer binnengaat duwt
de retourkogel naar het einde van de kamer. Na de injectie drukt de
resterende druk of de veer de retourkogel terug tegen de zitting en
stopt ongewenst materiaalverlies.

Toepassingsgebieden
Köster Superpacker injectiepackers zijn geschikt voor scheurinjectie
en voor scherminjectie.

Verwerking
Nadat de boorgaten met de juiste diameter zijn gemaakt, moet de
KÖSTER Superpacker minimaal 5,5 cm diep in de boorgaten worden
gestoken en worden vastgedraaid.
De afstand tussen de boorgaten ligt meestal tussen 10 en 15 cm.
De pakkers moeten voor het injecteren stevig in het boorgat passen.

Vervolgens kan de injectie worden uitgevoerd. Na de injectie kan het
schroefstuk direkt worden verwijderd en kunnen de gaten worden
gesloten met KÖSTER KB-Fix 5.

Reiniging apparatuur
Köster Eendagspackers zijn niet herbruikbaar.

Verpakking
IN 921 001 St.

Opslag
Koel en droog opslaan.

Bijbehorende produkten
KÖSTER IN 1 Art.-Nr. IN 110
KÖSTER 2 IN 1 Art.-Nr. IN 201
KÖSTER IN 2 Art.-Nr. IN 220
KÖSTER IN 3 Art.-Nr. IN 230
KÖSTER KB-Pox IN Art.-Nr. IN 231
KÖSTER IN 4 Art.-Nr. IN 240
KÖSTER IN 5 Art.-Nr. IN 250
KÖSTER IN 7 Art.-Nr. IN 270
KÖSTER Injectie barrièremortel Art.-Nr. IN 501 025
KÖSTER Superpacker injectiepacker Art.-Nr. IN 915 001
KÖSTER Mautrol 2K tegen optrekkend vocht Art.-Nr. M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K tegen optrekkend
vocht

Art.-Nr. M 262 020
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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