
 

Technische fiche

LIKOV s.r.o. 
Blanenská 1859, Kuřim  664 34, République tchèque 
Tél. : +420 541 552 501 - E-mail: trade@likov.com 

LMX 10 
LMX 10-pin met metalen nagel voor het vasthouden van 
isolatieplaten in I.T.E. - ETICS

Materiaal:
• enkel: polypropyleen
• Nagel: gegalvaniseerd staal met nylon kop

Gebruik en voordelen:
• Voor het vasthouden van isolatieplaten in I.T.E.
• Voor alle mediaklassen (A, B, C, D, E)
• Diepte van de verankering 30 mm (50 mm - E)
• Diameter van de staaf 10 mm
• Diameter van de rozet 60 mm
• ETA-16/0509

Installatie instructies:
Steek de plug in het eerder geboorde gat en monteer deze in de isolatie door met een hamer te slaan. De spijker moet worden ingedrukt zodat deze 
niet uit het oppervlak van de isolatie steekt. De isolatie moet worden ingesteld volgens de aanbevelingen van de eigenaar van het I.T.E-systeem, 
meestal door T-verankering en isolatieoppervlak. De hoeveelheid te gebruiken ankers wordt aangegeven door het verankeringsplan van de bevoegde 
persoon en voor een gegeven constructie. Voor elke berekening wordt aanbevolen om een scheurtest uit te voeren. De grootte van de enkel moet 
worden bepaald op basis van de diepte van de verankering, de dikte van de vereiste isolatie en lijm, de dikte van de niet-dragende lagen (bijv. Oude 
pleister) en oneffenheden op de gevel.
Montage kan alleen bij temperaturen tussen 5 ° C en 40 ° C worden uitgevoerd.

Verpakking, opslag en transport:
Verpakt in kartonnen dozen. Bewaren op een droge en beschutte plaats.

Certificeringen:
Dit product is gecertificeerd en voldoet aan de CE-norm volgens de aanbevelingen ETAG 014 en ETA-16/0509.

Technische gegevens: Lager karakteristieken volgens ETA 16/0509:
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Diameter van de steel [mm] 10 

Boordiameter [mm] 10 

Drukweerstand van de 
rozet [kN / mm] 0,5 

Diameter van de rozet [mm] 60 

Diepte van de verankering: 
A, B, C [mm] 30 (50-E) 

Lengte [mm] 70, 90, 110, 120, 140, 160, 
180, 200, 220, 260 

Verankeringsproces aandrijving

Ondersteuning Hefkarakteristieken [kN]

A – Beton C12/15 0,75 

A – Beton C20/25 - C50/60 0,90 

B - Volledige stenen 0,90 

C - Holle bakstenen 0,50 

D - Lichtgewicht betonnen LAC 0,90 

E - Cellulair beton AAC 2 0,75 

E - Cellulair beton AAC 7 0,90 




