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Samenwerking
De producten van ABC ADAMAS zijn bij nagenoeg alle 
professionele bouwmaterialen  leveranciers en ijzerwaren-
vakzaken te verkrijgen. Hierdoor ligt de oplossing voor 
uw probleem met muren binnen handbereik. Door deze 
samenwerking wordt de expertise op dit gebied uitgebouwd 
in heel Nederland, waardoor u als professional altijd het 
juiste advies en de juiste producten kunt krijgen bij uw eigen 
vertrouwde leverancier. 

 

Producten voor 
muur-, scheurherstel en 
spouwverankering
Scheuren in metselwerk zijn naast de aantasting van 
het aangezicht van het pand ook de bron tot ernstige 
problemen in de bouwconstructie. Met de producten van 
ABC ADAMAS kunt u deze scheuren op een professionele 
manier repareren. De materialen van ABC ADAMAS 
kunnen naast scheurherstel ook gebruikt worden voor 
constructief herstel waarbij stevigheid en verband in 
zwakke gedeelten van de muur wordt aangebracht. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan slechte of niet aanwezige lateien 
boven kozijnpartijen. 

Met de wokkelvormige renovatiespouwankers heeft ABC 
ADAMAS een unieke, snelle en doeltreffende oplossing in 
huis als het gaat om het opnieuw moeten verankeren van 
een buitenmuur. Dit kan om een losse penant gaan maar ook 
complete buitengevels voldoen na het aanbrengen van nieuwe 
spouwverankering weer aan alle geldige normen.

Ondersteuning
Indien gewenst biedt ABC ADAMAS u ondersteuning in de 
vorm van hersteladviezen en/of het verzorgen van complete 
gevelonderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld door het ter plekke 
opnemen van de situatie en het maken van een reparatieplan, of 
door het beoordelen aan de hand van door u ingestuurde foto’s. 
Heeft u een spouwverankeringsklus? Dan kunnen wij ter 

controle gedurende het werk trekproeven voor 
u verzorgen. Met deze werkwijze kunt u uw 
opdrachtgever aantonen dat het werk kwalitatief 
goed is uitgevoerd. Daarnaast biedt ABC 
ADAMAS de mogelijkheid om training op locatie 
voor u te verzorgen. Op deze wijze maakt u in de 
praktijk kennis met de hanteren werkmethode 
en leert u de kneepjes van het vak. Wilt u 
hierover meer weten? Vraag uw leverancier of 
neem contact op met ABC ADAMAS.

Over ABC Adamas

Ons complete assortiment vindt u 
ook op www.abcadamas.nl

Tingietersstraat 20, 8601 WJ Sneek  Tel. 085-4011320  Fax: 085-4011321  Email: info@abcadamas.nl

Scheuren in metselwerk zien er niet 
mooi uit en ze kunnen leiden tot ernstige 
problemen in de bouwconstructie. 
U kunt nu op een professionele manier 
scheurvorming repareren. 
ABC ADAMAS biedt een constructieve 
oplossing om scheurvorming tegen 
te gaan en het verband in de muur te 
herstellen. 
De producten van ABC ADAMAS worden 
al jaren exclusief door bouw- en 
restauratiebedrijven toegepast voor 
scheurherstel. 

Binnen de markt van muurherstel is ABC ADAMAS dé leverancier voor o.a. vakbedrijven en ZZP’ers, die 
hun klant kwalititatieve en hoogwaardige oplossingen willen bieden voor het herstel van muren.  
ABC ADAMAS, tegenwoordig onderdeel van Total Wall, is als leverancier van materiaal voor scheurherstel 
en het leveren van materiaal voor spouwmuurverankering actief op de Nederlandse en Duitse markt. 
ABC ADAMAS adviseert, ondersteunt en helpt u graag met het maken van de juiste keuze voor materiaal 
en het opstarten van uw werkzaamheden.  
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Ons complete assortiment vindt u 
ook op www.abcadamas.nl

De ABC ADAMAS wapening van roestvast staal (het zogenaamde 
spiraalanker) kan achteraf in bestaand metselwerk worden 
aangebracht. De betreffende voegen moeten daarvoor 
worden uitgeslepen. Afhankelijk van de hoogte van de voeg 
zijn de spiraalankers in een diameter van 4½, 6, 8 en 10 mm 
verkrijgbaar. 
De wapening versterkt en stabiliseert het metselwerk net als 
betonstaal in betonconstructies. De speciaal ontwikkelde vorm 
van de spiraalankers zorgt ervoor dat tussen de gescheurde 
delen van de muur een optimale verbinding tot stand wordt 
gebracht. Met de bijbehorende ankermortel ontstaat een 
uitstekende hechting van de spiraalankers met het metselwerk. 
De mortel wordt in de uitgeslepen voegen aangebracht met 
een mortelpistool welke voorzien is van een passend gemaakte 
spuitmond.

Door zijn speciale vorm zorgt het ABC ADAMAS spiraalanker 
nadat het op de juiste wijze is aangebracht voor de nodige 
flexibiliteit om beweging van het metselwerk te absorberen.
De wapening kan zowel recht als onder een hoek worden 
aangebracht. Omdat het metselwerk blijft zoals het is en geen 
stenen hoeven te worden verwijderd en weer ingezet, betreft 
het hier een zeer eenvoudige en betaalbare reparatiemethode. 
Beschadigde stenen krijgen dankzij de op kleur aan te maken 
steenpasta weer de tint van de originele muur. 
Voorwaarde voor een geslaagde reparatie is dat de oorzaak van 
de scheurvorming is weggenomen, m.a.w. de situatie moet ter 
plekke gestabiliseerd zijn.

Scheurherstel

 Verwerking scheurherstel
1. Uitslijpen - De verticale afstand tussen de horizontaal aangebrachte wapeningen dient 2 tot 6 

steenlagen te bedragen, of ca. 30 à 40 cm. De voegen moeten met een voegenfreesmachine 
tot de helft van de voegdiepte worden uitgeslepen, maximaal echter 5 à 6 cm diep. 

2. Uitspoelen - Restanten en stof met water uitspoelen. 

3. Mortel inbrengen - De ankermortel wordt volgens de gebruiksaanwijzing aangemaakt en de 
uitgeslepen voeg wordt hiermee met behulp van een mortelpistool tot de helft opgevuld.  

4. Wapening aanbrengen - Nu worden de 1 m lange ABC ADAMAS spiraalankers geplaatst (licht 
aandrukken) en wordt de resterende voegopening met mortel opgevuld. 

5. Mortel inbrengen - De wapening bevindt zich nu in het midden van de ankermortel. De 
ankerspecie met de bijgeleverde voegspijker licht aandrukken, zodat deze gelijkmatig wordt 
verdeeld en een resterende voeg van ca. 1,5 cm diep overblijft.  

6. Voegen herstellen - Na het uitharden van de ankermortel kunt u de resterende voeg met 
normale (traditionele) voegspecie (in de juiste kleur) met de meegeleverde voegijzer gelijkmatig 
afvoegen. Beschadigde of gescheurde stenen kunt u eventueel voor het voegen met steenpasta 
in het juiste kleurmengsel repareren.
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De ABC ADAMAS wapening van roestvast staal (het zogenaamde 
spiraalanker) kan achteraf in bestaand metselwerk worden aange-
bracht. De betreffende voegen moeten daarvoor worden uitgeslepen. 
Afhankelijk van de hoogte van de voeg zijn de spiraalankers in 
een diameter van 4½, 6, 8 en 10 mm verkrijgbaar. De verkrijgbare 
lengten zijn 5 en 10 meter.
De wapening versterkt en stabiliseert het metselwerk net als 
betonstaal in betonconstructies. De speciaal ontwikkelde vorm van 
de spiraalankers zorgt ervoor dat tussen de gescheurde delen van 
de muur een optimale verbinding tot stand wordt gebracht. Met de 
bijbehorende ankermortel ontstaat een uitstekende hechting van de 
spiraalankers met het metselwerk. De mortel wordt in de voegen 
aangebracht met een mortelpistool voorzien van een passend 
gemaakte spuitmond. Door zijn speciale vorm zorgt het ABC 
ADAMAS spiraalanker -nadat het op de juiste wijze is aangebracht- 
voor de nodige flexibiliteit om beweging van het metselwerk te  

absorberen. De wapening kan zowel recht als onder een hoek 
worden aangebracht. Omdat het metselwerk blijft zoals het is en 
geen stenen hoeven te worden verwijderd en weer ingezet, betreft 
het hier een zeer eenvoudige en betaalbare reparatiemethode. 
Beschadigde stenen krijgen dankzij de op kleur aan te maken 
steenpasta weer de tint van de originele muur. 
Voorwaarde voor een geslaagde reparatie is dat de oorzaak van de 
scheurvorming is weggenomen, met andere woorden de situatie 
moet ter plekke gestabiliseerd zijn. 
Bij een muurdikte van 22 cm mag de maximale overspanning niet 
meer dan 3 meter zijn. 
ABC ADAMAS attendeert u nadrukkelijk op de noodzaak om bij 
constructieve herstellingen vooraf een expert of constructeur te 
raadplegen. Deze kan de noodzakelijke constructieve berekeningen 
maken en aanvullend advies verstrekken.

Constructief herstel

Verwerking constructieherstel
1. Uitlsijpen - De voegen dienen met een voegenfreesmachine tot op de helft van de voegdiepte te worden 

uitgeslepen, maximale diepte echter is 5 tot 6 cm. Resterende deeltjes en stof moeten met water worden 
weggespoeld. 

2. Lengte meten -  Hierna dient u de benodigde lengte te meten. De uiteinden van het spiraalanker dienen 
minstens 50 cm van de scheur af te zitten.

3. Aanbrengen - Bij CONSTRUCTIE HERSTEL dient u in iedere voeg 2 spiraalankers naast elkaar aan te 
brengen. De verticale afstand tussen de horizontaal aangebrachte wapeningen dient in het algemeen 
3 tot 4 steenrijen of ongeveer 25 tot 30 cm te zijn. Bij een muurdikte van 22 cm mag de maximale 
overspanning niet meer dan 3 meter zijn.  ABC ADAMAS attendeert u nadrukkelijk op de noodzaak om bij 
constructieve herstellingen vooraf een expert of constructeur te raadplegen. Deze kan de noodzakelijke 
constructieve berekeningen maken en aanvullend advies verstrekken.

4. Ankermortel aanbrengen - De ankermortel wordt volgens de gebruiksaanwijzing aangemaakt en de 
uitgeslepen voeg wordt hiermee met behulp van een mortelpistool tot de helft opgevuld. De ankermortel 
met het bijgeleverde voegijzer aandrukken, zodat deze gelijkmatig wordt verdeeld.

5. Spiraalankers plaatsen - Nu worden de ABC ADAMAS spiraalankers geplaatst (licht aandrukken) en 
wordt de resterende voegopening met mortel gevuld. De wapening bevindt zich nu in het midden van 
de ankermortel. De ankerspecie met het bijgeleverde voegijzer licht aandrukken zodat deze gelijkmatig 
wordt verdeeld en een resterende voeg van ca 1,5 cm overblijft.

6. Voegen herstellen - Na het uitharden van de ankermortel kunt u de resterende voeg met normale 
(traditionele) voegspecie (in de juiste kleur) met de meegeleverde voegspijker gelijkmatig afvoegen. 
Beschadigde of gescheurde stenen kunt u eventueel voor het voegen met steenpasta in het juiste 
kleurmengsel repareren.
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Met de roestvaste spouwankers van ABC ADAMAS worden 
binnen- en buitenblad van een bestaande spouwmuur (opnieuw) 
met elkaar verbonden. Nadat de buiten- en binnenmuur zijn 
voorgeboord,wordt het spouwmuuranker met behulp van een 
indrijfhulpstuk (aanbrengset) door de slagboormachine in het 

voorgeboorde gat ‘droog’ aangebracht. Het anker is daarbij 
zelftappend. Kit of lijm is niet nodig. Dit hulpstuk is eveneens via 
ABC ADAMAS verkrijgbaar.

Door de spiraalvorm van de spouwmuurankers ontstaat bij het 
indrijven in een voorgeboord gat een stabiele “droge” verbinding. 
Het spouwmuuranker draait zich slagsgewijs in de stenen van 
de binnen en de buitenmuur. Maatgevend en van groot belang 
is de hardheid van de stenen in de binnen- en de buitenmuur. 
Deze hardheid bepaalt namelijk voor de binnen- alsmede voor de 
buitenmuur de juiste boordiameter en daardoor de diameter van 
het spouwmuuranker.

Als de binnen- en de buitenmuur dezelfde hardheid hebben, 
dan dient het te boren gat in de binnen- en de buitenmuur 
hetzelfde te zijn. Als de binnenmuur zachter is dan de buitenmuur 
(bijvoorbeeld kalkzandsteen), dan dient het te boren gat in de 
binnenmuur een kleinere diameter te hebben dan het gat in 

de buitenmuur van een hardere steensoort. Bij heel zachte 
steensoorten kunt u het spouw-muuranker zonder voorboren in de 
binnenmuur inbrengen. De diepte van het gat in de binnenmuur 
moet altijd minstens 5 cm zijn. Houd bij de bepaling van de te 
kiezen lengte van het spouwanker hier rekening mee.

U dient de trekkracht van het anker te controleren. Die moet 
minstens 150 kg zijn, hiervoor kunt u de spouwmuuranker 
trekproefkit gebruiken. Voor de beste verbinding dient u de kleinst 
mogelijke boordiameter in verhouding tot de diameter van het 
spouwmuuranker te gebruiken.

U gaat dus als volgt te werk:

1. Gaten boren - Vaststellen van de hardheid van zowel de 
binnen- als de buitenmuur om de juiste boordiameter te 
kunnen bepalen. Gaten boren. Al naar gelang de hardheid 
van de binnen en de buitenmuur òf met dezelfde òf met 2 
verschillende boordiameters. 

2. Anker in indrijfhulpstuk - Een van de uiteinden van het aan 
te brengen roestvaste spouwanker op het hulpstuk van de 
inbrengset aanbrengen. 

3. Anker indrijven - Spouwmuuranker met inbrengset en 
slagboormachine helemaal naar binnen drijven. 

4. Steunen herstellen - Het boorgat tenslotte met steenpasta in 
het juiste kleurmengsel opvullen.

Spouwmuur verankering

Verwerking spouwmuur verankering
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Spiraalanker  

Roestvast stalen spiraalankers
voor scheurherstel
Leverbaar in AISI 304 (EN 1.4301)
                AISI 316 (EN 1.4401)

Spiraalanker

Roestvast staal spiraalanker voor contructief herstel
Leverbaar in AISI 304 (EN 1.4301)
                    AISI 316 (EN 1.4401)
Leverbaar op rol 5 en 10 meter.

Basis-set ø 6 mm of ø 8 mm voor scheurherstel

Basis-set ø 6 mm of ø 8 mm voor scheurherstel bestaande uit:
-  ø 6 mm: 5 x 1 m spiraalanker
-  ø 8 mm: 5 x 1 m spiraalanker
 AISI 304 (EN 1.4301)
 hoge treksterkte bij navenante elasticiteit
-  1 emmer à 2,5 kg ankermortel
-  1 mortelpistool
-  1 opzetspuitstuk smal + 1 opzetspuitstuk breed
-  1 mortelmixer
-  1 voegijzer

Art.-Nr.  Omschrijving  Aantal per verpakking
E0100BS6BC Basisset 6 mm  per set
E0100BS8BC Bassiset 8 mm  per set

AISI 304
Art.-Nr.  Diameter  Lengte  Aantal p verpakk
C11200401000  4,5 mm   1 m  20 stuks
C11200101000  6,0 mm  1 m  20 stuks
C11200201000  8,0 mm  1 m  16 stuks
C11200301000  10 mm  1 m   12 stuks

AISI 304
Art.-Nr.  Diameter  Lengte  Aantal p verpakk
C11200405000  4,5 mm  5 m  per stuk
C11200105000  6,0 mm  5 m  per stuk
C11200205000  8,0 mm  5 m  per stuk
C11200305000  10 mm  5 m  per stuk

Art.-Nr.  Diameter  Lengte  Aantal p verpakk
C11200410000  4,5 mm  10 m  per stuk
C11200110000  6,0 mm  10 m  per stuk
C11200210000  8,0 mm  10 m  per stuk
C11200310000  10 mm  10 m  per stuk

AISI 316
Art.-Nr.  Diameter  Lengte  Aantal p verpakk
C15200401000  4,5 mm   1 m  20 stuks
C15200101000  6,0 mm  1 m  20 stuks
C15200201000  8,0 mm  1 m  16 stuks
C15200301000  10 mm  1 m  12 stuks

AISI 316
Art.-Nr.  Diameter  Lengte  Aantal p verpakk
C15200405000  4,5 mm  5 m per stuk
C15200105000  6,0 mm  5 m  per stuk
C15200205000 8,0 mm  5 m  per stuk
C15200305000  10 mm  5 m  per stuk

Art.-Nr.  Diameter  Lengte  Aantal p verpakk
C15200410000  4,5 mm  10 m  per stuk
C15200110000  6,0 mm  10 m  per stuk
C15200210000  8,0 mm  10 m  per stuk
C15200310000  10 mm  10 m  per stuk



7

Art.-Nr.  Omschrijving  Inhoud
CHSGTG5T  Ankermortel    5 kg  
CHSGTG10T Ankermortel  10 kg  

Art.-Nr.  Omschrijving  Inhoud 
CHSGTK10K Kalkmortel  10 kg (2 x 5 kg) 

Art.-Nr.  Omschrijving
ETJ6CSP95COC  Mortelpistool (elektrisch aangedreven 14,4V)  inlcusief hulpstukken + 2 Li-on bat. + Snellader
ETJ6CSP95COCBAT Batterij elektrisch mortelpistool
CTJ6CSP95COC  Mortelpistool inlcusief hulpstukken
CTJ6CSP95SPARE Losse koker + spuitmond smal en breed t.b.v. mortelpistool

Ankermortel op cementbasis 

Voor gebruik bij herstel gescheurd metselwerk i.c.m. spiraalankers
Met 10 kilo ankermortel kunt u ca.:
- 20 meter 6 mm spiraalanker verwerken
- 16 meter 8 mm spiraalanker verwerken
Vorst- vochtbestendig, ééncomponenten tixothrope ankermortel op 
cementbasis, gemakkelijk te verwerken.
Geen krimp, sterke hechting, geschikt voor binnen en buiten.
Drukvastheid na 14 dagen 50 N/mm

Ankermortel op kalkbasis

Dient toegepast te worden bij het gebruik van spiraalankers in met kalk gemetselde muren. 
Hierbij wordt het gebruik van RVS 316 kwaliteit wapening geadviseerd.
Deze mortel is een hydraulische kalk injectiemortel op basis van natuurlijk zuivere kalk NHL 
3.5, geschikt voor metseltoepassing en verankeringsdoeleinden. De mortel is gebaseerd op 
een mix van gecertificeerde natuurlijke zuivere kalk NHL 3.5 met fijn gewassen siliciumzand uit 
riviergroeven (0.1-1 mm), mineraal bindmiddel, geselecteerde Dolomietenkalksteen, fijn zuiver 
wit Carraramarmer en bindmiddel van minerale oorsprong. Drukvastheid: klasse M15.
Met 10 kilo ankermortel kunt u ca.: - 20 meter 6 mm spiraalanker verwerken
               - 16 meter 8 mm spiraalanker verwerken

Mortelpistool

Art.-Nr. CTJ6CSP95COC Art.-Nr. CTJ6CSP95SPARE

Art.-Nr. ETJ6CSP95COC Art.-Nr. ETJ6CSP95COCBAT
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ABC ADAMAS Anker Fix

ABC Adamas Anker Fix is een 2 componenten verankeringslijm voor het 
verankeren of bevestigen van diverse materialen. 
Toepasbaar voor verankeren van:   - Spiraalvormige wapening in voeg 
     - Schroefdraad
     - Leuningen, balustrades en steunen 
     - Zonwering

ABC ADAMAS mengtuiten

Losse mengtuiten voor gebruik i.c.m. ABC ADAMAS ANKER FIX

Pistool voor Vocht stop 400 ml

Vocht stop

Injectie cream ter bestrijding van optrekkend vocht in muren en/of te bestrijding 
van vochtige muren. Dit is een siliconen cream die ontwikkeld is om het 
probleem van vochtige muren te bestrijden. Door de van te voren horizontaal 
geboorde gaten van ø 12 mm wordt de cream ingespoten, nadat het boorgat 
geen stof en boorresten meer bevat.

Art.-Nr.  Inhoud  Aantal per verpakking
K1011000       300 ml  12 stuks

Art.-Nr.    Aantal per verpakking
K1011000T           12 stuks

Art.-Nr.    Aantal per verpakking
HGDTCMG            1 stuk

Art.-Nr.  Inhoud  Aantal per verpakking
CHGDTC       400 ml  12 stuks

Muurdikte  Diepte te boren gat  ml. per geboord gat ca. verbruik per 10 mtr Aantal cartridges per 10 mtr
115 mm  100 mm  11.3 ml    900 ml     3
230 mm  210 mm  23.7 ml  1900 ml     5
345 mm  320 mm  36.2 ml  2900 ml     7
460 mm  430 mm  48.6 ml  3900 ml   10

Art.-Nr.  Inhoud Aantal per verpakking
R110134     310 ml 12 stuks

ABC ADAMAS Crack Filler

ABC ADAMAS Crack Filler is een elastisch blijvend kant- en klaar pasteus 
product voor het vullen van voegen, scheuren in pleisterwerk, metselwerk, 
natuursteen en beton voor binnen en buiten gebruik.
O.a. voor:  - afdichten van voegen
  - aanzettingen twee verschillende materialen (bv steen/kozijn)
Wordt verwerkt d.m.v. normale kitspuit. Na uitharding overschilderbaar.
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Kniptang voor wapening

Krachttang voor eenvoudig doorknippen van wapening 4,5 mm tot 8 mm.

Scheurenmeter

Handig hulpmiddel om te bepalen of de situatie stabiel is en tot herstel van de schade kan 
worden over gegaan, of dat de scheur nog werkt en er wellicht werkzaamheden aan de 
fundering of constructie gedaan moeten worden om de situatie te stabiliseren. 

Lood-clip

Bevestigt een loodslap klemvast in elke voeg, eenvoudig 
aan te brengen d.m.v. een meegeleverd aanbreng hulpstuk.
Klemt zichzelf vast d.m.v. weerhaakjes.
Materiaal: Roestvast staal AISI 304.

Lans voor aanbrengen injectie Ankers

Hulpstuk voor het aanbrengen van wapening en ankermortel  t.b.v. het 
koppelen/fixeren van muurdelen.
Bij scheurvorming tussen 2 muurdelen of uit verband geraakte muurdelen kan 
door middel van het boren van gaten met een 14 mm boor en het aanbrengen 
van ankermortel met daarin een wapeningsstaaf weer een ijzersterke fixatie 
gemaakt worden.

RVS Spuitmond

RVS Spuitmond voor mortelpistool.
Hogere slijtvastheid t.o.v. de kunststofspuitmond.
Materiaal: Roestvast staal AISI 304.

Art.-Nr.    Aantal per verpakking
ABC1520G       1 stuk 

Art.-Nr.    Aantal per verpakking
ABC00160001         1 stuk 

Art.-Nr.    Inhoud
CMCPSCLIP           50 stuks inclusief toebehoren

Art.-Nr.  Diameter
R9500 Adapter voor lans
R9502 Lans met reinigingsborstel  ø 12 mm – L   200 mm
R9505 Lans met reinigingsborstel  ø 12 mm – L   500 mm
R9510 Lans met reinigingsborstel  ø 12 mm – L 1000 mm

Art.-Nr.    Aantal per verpakking
E0400NOZZ         1 stuk 
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Steenpasta

8 verschillende kleuren
Leverbaar als:
-set met alle 8 kleuren (8 x 1 kg)
-verpakking per kleur per kilo
-verpakking per kleur per 10 kilo

Art.-Nr.  Kleurnummer en kleur  Inhoud 
R600820  Basisset met alle 8 kleuren 
  1120 wit  1 kg 
  1156 geel  1 kg 
  1173 oker  1 kg 
  1179 rood  1 kg 
  1196 bruin  1 kg 
  1182 roodbruin  1 kg 
  1183 donkerbruin  1 kg 
  1175 zwart  1 kg 

Art.-Nr.  Kleurnummer en kleur  Inhoud  
1 kg. verpakking per kleur
R30711 1120 wit   1 kg 
R30712 1156 geel  1 kg
R30713 1173 oker   1 kg
R30714 1179 rood  1 kg
R30715 1196 bruin   1 kg
R30716 1182 roodbruin  1 kg
R30717 1183 donkerbruin  1 kg
R30718 1175 zwart  1 kg
R30719 Groninger rood  1 kg

Art.-Nr.  Kleurnummer en kleur  Inhoud
10 kg. verpakking per kleur
R600928  1120 wit  10 kg
R600929  1156 geel  10 kg
R600930  1173 oker  10 kg
R600931  1179 rood  10 kg
R600932  1196 bruin  10 kg
R600933  1182 roodbruin  10 kg
R600934  1183 donkerbruin  10 kg
R600935  1175 zwart  10 kg
R600936 Groninger rood  10 kg
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Voegenfrees Spero SP 180

Technische gegevens:
Vermogen: 1800 Watt, 230 Volt
Toerental: 4100 t/min
Toepassing: Droog
Zaagblad: Maximaal ø180 mm & 150 mm
Zaagdiepte: Maximaal 15 - 54 mm
Sleufbreedte: 9 - 43 mm
Asgat: 22,23 mm
Motor: Softstart & Overbelastings beveiliging
Gewicht: 6,7 Kg
Inclusief 2 schijven

Voegenfrees Spit D90

Specificaties:
Freesdiepte max. 50 mm
Freeshoogte max. 46 mm
Freesafstand tot de hoeken: voor 23 mm en achter 28 mm
Afm. 380 x 230 x 22 (lxbxh)
Gewicht 6.5 kg
2500 watt
Schijfdiameter 150 mm
Inclusief 2 schijven

Schijven

Set van 2 schijven voor voegenfrees Type D88E
Schijf type silver. Diameter 150 mm.

Stofzuiger voor voegenfrees

Type AC 1630-P, aan te sluiten op voegenfrees D90
Specificaties:
Met intervalschakelaar
Antistatisch-systeem
Speciale filters voor verlengde levensduur
1600 watt
Capaciteit 25 liter
incl. 5 m. slang
Zuigvermogen 3840 ltr/minuut
Gewicht 14,8 kg

Art.-Nr.  
SP180       

Art.-Nr.  
I811219       

Art.-Nr.    Aantal per verpakking
I610047           2 stuks

Art.-Nr.  
I620912       
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Diamant Voegenfrezen

Scherp geprijsde diamantschijven voor gebruik in haakse slijper. Professionele kwaliteit.
Diamantering 27%. Asgat 22.2 mm.

Art. Nr. Omschrijving   Kleur Afmeting  
IHS150V08 Diamant voegenfrees   zilver  150 x 8 mm                    
IHS150V06,4 Diamant voegenfrees    zilver  150 x 6,4 mm                    
IHS150VO.4 Diamant voegenfrees    zilver  180 x 4 mm
IHS180VO6,4 Diamant voegenfrees    zilver  180 x 6,4 mm
IHS180VO8mm Diamant voegenfrees    zilver  180 x 8 mm
IHS80VO-4 Diamant voegenfrees    zilver    80 x 4 mm
IHS80VO-6,4 Diamant voegenfrees    zilver    80 x 6,4 mm
IHS80VO8 Diamant voegenfrees    zilver    80 x 8 mm

SDS Slaghamer Boormachine

Type 452 - SDS Slaghamer Boormachine speciaal voor het verwijderen van voegen. 
Hamerboor machine met gering gewicht van 5.7 kg en 1100 watt.
16 posities voor de beitelinstelling en het antivibratiesysteem maken het werken met 
deze machine aangenaam.

Art.-Nr.  
I811100

Startset met 4 SDS Boren

Boren Ø 5.0 - 5.5 - 6.0 en 6.5 mm. Lengte 250/310 mm of 400/450

Art.-Nr.  Inhoud per verpakking
E0300SET1  Indrijfhulpstuk voor 6 t/m 8 mm spouwmuurankers + 4 boren 250/310
E0300SET2  Indrijfhulpstuk voor 6 t/m 8 mm spouwmuurankers + 4 boren 400/450
E0300SET3 Indrijfhulpstuk voor 9 en 10 mm spouwmuurankers + 4 boren 250/310
E0300SET4 Indrijfhulpstuk voor 9 en 10 mm spouwmuurankers + 4 boren 400/450

Art.-Nr.  Inhoud per verpakking Diameter
CRTJ1RPS0845  per stuk   Indrijfhulpstuk voor 6 t/m 8 mm spouwmuurankers
CRTJ1RPS1045  per stuk   Indrijfhulpstuk voor 9 en 10 mm spouwmuurankers

Spouwmuuranker trekproefkit

Met de spouwmuuranker trekproefkit kunnen trekproeven worden gedaan, waarmee
gecontroleerd wordt of de spouwmuurankers op de juiste wijze zijn aangebracht.

Art.-Nr.  
C9T000000000

Indrijfhulpstuk

Voor het verdiept aanbrengen van spouwmuurankers met een 
SDS-boorhamer. 
Het spouwmuuranker wordt ca. 1 cm. verdiept ingedreven.
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Symmetrische spouwankers voor bestaande bouw

Met de roestvast stalen spouwankers worden binnen- en buitenblad van een bestaande spouwmuur (opnieuw) met elkaar verbonden. 
Beide zijden aangepunt. Leverbaar in AISI 304 (EN 1.4301) AISI 316 (EN 1.4401).

   Ø 8 mm   Ø 9 mm HD   Ø 10 mm
Lengte*  Art-Nr. V2A   Art-Nr. V4A  Art-Nr. V2A   Art-Nr. V4A Art-Nr. V2A  Art-Nr. V4A 
180  C112200200180  C152200200180  C11221000180  C15221000180  C11220300180  C1522030180
190  C112200200190  C152200200190  C11221000190  C15221000190  C11220300190  C1522030190
200  C112200200200  C152200200200  C11221000200  C15221000200  C11220300200  C1522030200
210  C112200200210  C152200200210  C11221000210  C15221000210  C11220300210  C1522030210
220  C112200200220  C152200200220  C11221000220  C15221000220  C11220300220  C1522030220
230  C112200200230  C152200200230  C11221000230  C15221000230  C11220300230  C1522030230
240  C112200200240  C152200200240  C11221000240  C15221000240  C11220300240  C1522030240
250  C112200200250  C152200200250  C11221000250  C15221000250  C11220300250  C1522030250
260  C112200200260  C152200200260 C11221000260  C15221000260  C11220300260  C1522030260
270  C112200200270  C152200200270  C11221000270  C15221000270  C11220300270  C1522030270
280  C112200200280  C152200200280  C11221000280  C15221000280  C11220300280  C1522030280
290  C112200200290  C152200200290  C11221000290  C15221000290  C11220300290  C1522030290
300  C112200200300  C152200200300  C11221000300  C15221000300  C11220300300  C1522030300
310  C112200200310  C152200200310  C11221000310  C15221000310  C11220300310  C1522030310
320  C112200200320  C152200200320  C11221000320  C15221000320  C11220300320  C1522030320
330  C112200200330  C152200200330  C11221000330  C15221000330  C11220300330  C1522030330
340  C112200200340  C152200200340  C11221000340  C15221000340  C11220300340  C1522030340
350  C112200200350  C152200200350  C11221000350  C15221000350  C11220300350  C1522030350

A-symmetrische spouwankers voor bestaande bouw
Te gebruiken in die gevallen waar het binnenblad van een harde tot zeer harde steen 
of betonsoort is. Men kan in die gevallen volstaan met het boren van een kleinere 
diameter boorgat in het binnenblad. Beide zijden aangepunt. 
Leverbaar in AISI 304 (EN 1.4301) en AISI 316 (EN 1.4401).

    8 x 6,5 mm   10 x 8,5 mm  
Lengte*  Art-Nr. V2A   Art-Nr. V4A Art-Nr. V2A   Art-Nr. V4A 
180  C11230200180  C1530200180  C11230300180  C15230200180
190  C11230200190  C1530200190  C11230300190  C15230200190
200  C11230200200  C1530200200  C11230300200  C15230200200
210  C11230200210  C1530200210  C11230300210  C15230200210
220  C11230200220  C1530200220  C11230300220  C15230200220
230  C11230200230  C1530200230  C11230300230  C15230200230
240  C11230200240  C1530200240  C11230300240  C15230200240
250  C11230200250  C1530200250  C11230300250  C15230200250
260  C11230200260  C1530200260  C11230300260  C15230200260
270  C11230200270  C1530200270  C11230300270  C15230200270
280  C11230200280  C1530200280  C11230300280  C15230200280
290  C11230200290  C1530200290  C11230300290  C15230200290
300  C11230200300  C1530200300  C11230300300  C15230200300
310  C11230200310  C1530200310  C11230300310  C15230200310
320  C11230200320  C1530200320  C11230300320  C15230200320
330  C11230200330  C1530200330  C11230300330  C15230200330
340  C11230200340  C1530200340  C11230300340  C15230200340
350  C11230200350  C1530200350  C11230300350  C15230200350

* Aantal 100 stuks per verpakking
  Andere lengtes op aanvraag
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SDS Boren

SDS Boren voor slaghamer boormachine, ten behoeve van inbrengen spouwmuurankers.

Art.-Nr.  Inhoud  Diameter  Lengte*
LGS050310  pak à 10 stuks  5 mm  250 / 310
LGS050450  pak à 10 stuks  5 mm  400 / 460
LGS055310  pak à 10 stuks  5.5 mm  250 / 310
LGS055450  pak à 10 stuks  5.5 mm  400 / 460
LGS060310  pak à 10 stuks  6 mm  250 / 310
LGS060450  pak à 10 stuks  6 mm  400 / 460
LGS065310  pak à 10 stuks 6.5 mm  250 / 310
LGS065450  pak à 10 stuks  6.5 mm  400 / 460
LGS070310  pak à 10 stuks  7 mm  250 / 310
LGS070450  pak à 10 stuks  7 mm  400 / 460
LGK141000 Per stuk 14 mm 1000
LGGS161000 Per stuk 16 mm 1000

  
LGBC050200 Steenboor cylindrisch 5,0 200
LCE060200 Steenboor cylindrisch  6,0 200
LCE060600 Steenboor cylindrisch  6,0 600
LCE080600 Steenboor cylindrisch  8,0 600

BowTie

Voor het opnieuw verankeren van metselwerk aan houtverbindingen in geval van “buikend” metselwerk.

Art.-Nr.  Omschrijving
BOW0020011 Bowtie LTR 8 x 1000mm
BOW0320062 Bowtie 8 mm indrijfhulpstuk SDS
HLR101000 BowTie LTR 10 x 1000mm
HLRKEY10 BowTie 10mm indrijfhulpstuk SDS

BowTie 8 mm indrijfhulpstuk SDS BowTie 10 mm indrijfhulpstuk SDS
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Herstelmogelijkheden

Opnieuw verbinden van 
samenkomende muurdelen

Verbinden van gescheurd 
metselwerk d.m.v. renovatie-

spouwankers

Opnieuw verbinden 
binnenmuur met buitenmuur 

Fixeren uitbuigend metselwerk 
aan kopse kant vloerbalken 
d.m.v. spouwankers 

Vastzetten baksteen lateien/rollagen

Latei herstel d.m.v. 
dubbele wapening

Fixeren uitbuigend metselwerk aan 
vloerbalken  d.m.v. Bowtie systeem 

Fixeren losse 
muurdelen d.m.v. 

renovatie-spouwankers 

Fixeren losse muurdelen 
d.m.v. toepassing 

renovatie-spouwankers 
i.c.m. ankermortel 

Scheurherstel d.m.v. 
wapening 

Constructief versterken d.m.v. 
toepassen dubbele wapening

Repareren van scheuren op 
hoeken en naast openingen 



Uw leverancier:

www.abcadamas.nl  
Tingietersstraat 20, 8601 WJ Sneek  Tel. 085-4011320  Fax: 085-4011321  Email: info@abcadamas.nl

www.abcadamas.nl  
Tingietersstraat 20, 8601 WJ Sneek  Tel. 085-4011320  Fax: 085-4011321  Email: info@abcadamas.nl


