
KLIMAS Sp. z o.o. ul. W. Witosa 135/137 
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów 

tel. +48 34 377 71 00, fax. +48 34 328 01 73 Hotline: 801 477 477, www.wkret-met.com.pl 

 

1 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTGEGEVENSBLAD - ECO-DRIVE S-8

Deel 1: BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

BEVESTIGINGSDEUVEL MET METALEN PIN EN ONDERSTEUNING VAN 
TELESCOPISCH ONTWERP

WASMACHINE - ECO-DRIVE S-8

             
         

         
           

           
       

             
            

 

S-8 ECO-DRIVE S-8 is gemaakt van polyamide en de pen is gemaakt van 
gegalvaniseerd staal, met een verzegelde kop van glasvezelversterkt polyamide, 
waardoor het warmtegeleidingsvermogen van de fixatie. De bevesCging is 
geïntegreerd in een polystyreen schijf. Door het gebruik van het telescopische 
ontwerp wordt de montagetijd aanzienlijk verkort en wordt het gebruik van 
onderwatermontagemessen overbodig. De ECO-DRIVE S-8-bevesCging moet worden 
gebruikt voor de overdracht van de belasCng van de windzuigkracht en moet worden 
toegepast als een extra mechanische bevesCging voor het hele systeem, die wordt 
aanbevolen voor:

! polystyreen XPS
!  polystyreen EPS

Soorten ondergronden waarop een ECO-DRIVE S-8 montage kan worden geïnstalleerd 
 in overeenstemming met ETAG 014:

Bindingen gehouden Europese technische beoordeling: ETA-13/0107

Afdeling 2: INSTALLATIEMETHODE

1. Voorafgaand aan de installatie dient u de beugel te identificeren en de juiste bevestigingsmiddelen te selecteren.
2. Kies de juiste lengte van het bevestigingsmiddel, zodat de expansiezone in het wandbouwmateriaal zit.
3. De minimale lengte van de sluiting is: Ld=tfix+ttol+heff+25mm, waar tfix - dikte van het te bevestigen isolatiemateriaal, ttol - dikte van de 
onderlaag (lijm + bestaande coating), heff -verankeringsdiepte in de beugel (aangegeven op het gegevensblad en in de goedkeuring) 
 technisch)
4. Voorafgaand aan de installatie moet de beugel volgens de aanbevelingen van de ETICS-fabrikant worden geprepareerd.
5. Bevestig de warmte-isolatieplaten op de juiste manier met lijm.
6. De diameter van de geboorde gaten moet overeenkomen met de diameter van de gebruikte bevestigingsmiddelen.
7.Gaten die in massieve materiaalsteunen zijn geboord, moeten ten minste 10 mm dieper zijn dan de verankeringsdiepte van de 
bevestigingsmiddelen.
8. Maak de gaten die in massief boorgatmateriaal zijn geboord schoon door de boor met verminderde snelheid heen en weer te bewegen 
steeds opnieuw
9. Boor zonder slag of stoot gaten in holle bakstenen en gasbetonsteunen, omdat dit de binnenmuren van de steun kan breken en de 
treksterkte van de bevestigingsmiddelen kan verminderen.
10. Het aantal bevestigingen per m2 moet worden bepaald in het ontwerp van de thermische isolatie.

Aanbevolen aantal bevestigingsmiddelen voor polystyreen:
- tot een hoogte van 15 m van de vloer, gebruik minstens 6 stuks / m2 in het middengebied van een muur en 8 stuks / m2 in een hoekgebied
- Gebruik boven 15 m boven de vloer minimaal 8 stuks / m2 in het middengebied van een muur en 10 stuks / m2 in een hoekgebied.  
De aanbeveling mag niet in de plaats komen van het ontwerp van de warmte-isolatie ! Bevestig de bevestigingsmiddelen zo dat de 
montageplaats overeenkomt met de plaats waar de lijm op een warmte-isolatieplaat wordt geplaatst.

Alle rechten voorbehouden. Het gegevensblad mag alleen worden bekendgemaakt in de vorm waarin het wordt geleverd. Geen enkel deel (inhoud, zoals tekst, grafieken, logo's, figuren, afbeeldingen en 
andere gegevens) in dit document mag worden gewijzigd of gedeeltelijk worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming. Alle handelsmerken, grafische symbolen, handelsnamen, logo's en andere 
gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van hun eigenaars. Gemaakt: 2013-10-16 Bijgewerkt: 2018-04-09

11. Sluit het lichaam van de sluiting zo in dat de sluiting het polystyreen oppervlak raakt met de eerste ring onder de ring
12. Schroef vervolgens de steunring vast met EDST-gereedschap om de bevestiging op zijn plaats te bevestigen
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dk [mm] 8

Dk [mm] 60

heff [mm] 35/55*

h0 [mm] 45/65*

χ [W/K] 0.002

S [kN/mm] 0.60

[-] A B C D E

[-] PA

[-]

[-] ETA-13/0107

(dk  x Lk)

fix [mm]
 

Cat. A B C D Cat. E Cat. A B C D

ECODRIVE-S-08150 8x150 80 60 60 100

ECODRIVE-S-08170 8x170 100 80 80 100

ECODRIVE-S-08190 8x190 120 100 100 100

ECODRIVE-S-08210 8x210 140 120 120 100

ECODRIVE-S-08230 8x230 160 140 140 100

ECODRIVE-S-08250 8x250 180 160 160 100

ECODRIVE-S-08270 8x270 200 180 180 100

ECODRIVE-S-08290 8x290 220 200 200 100

ECODRIVE-S-08310 8x310 240 220 220 100

ECODRIVE-S-08330 8x330 260 240 240 100

ECODRIVE-S-08350 8x350 280 260 260 100

ECODRIVE-S-08370 8x370 300 280 280 100

ECODRIVE-S-08390 8x390 320 300 300 100

ECODRIVE-S-08410 8x410 340 320 320 100

ECODRIVE-S-08430 8x430 360 340 340 100

[kg/dm3]

[kN/piece]A ≥ 2.25 1.20 

A  ≥ 2.30 1.50

B ≥ 2.00 1.50

B ≥ 2.00 1.50

C ≥ 1.60 1.50

C ≥ 1.20 1.50

C ≥ 0.80 1.50

D ≥ 1.05 0.90

E ≥ 0.35 0.60

E ≥ 0.65 1.20
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Sectie 3. TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE INSTELLINGEN KRACHTPARAMETERS
Instellingen Eenheid Waarde  Typ van ondersteuningStekkerdiameter

      Plaatdiameter

Verankeringsdiepte

Diepte van het geboorde gat

Warmtegeleidingsvermogen

Stijfheid van de plaat

Het gebruik van categorieën

Stekermateriaal

Speldenmateriaal

Europese technische beoordeling

   
     kop afgedicht in PA + GF

Gegalvaniseerd staal,

 
Categorie 
onder
steuning

Beton C12/15

Beton C16/20 – C50/60

Massieve baksteen van klei
Massieve kalkzandsteen
Geperforeerde massieve 

kalkzandsteen
  Geperforeerde baksteen

Lichtgewicht betonnen holle blokken

Lichtgewicht betonblokken

Autoclaaf cellenbeton AAC2

Autoclaaf cellenbeton AAC7

Dichtheid
Kenmerkende  
uittrekweerstand  

 [k N].

* voor substraatgebruik categorie E (cellenbeton)
Gedeeltelijke veiligheidsfactor γM = 2 bij afwezigheid van regulering

KEUZETABEL
    Dikte van het isolatiemateriaal t

Productcode
  

 lengte van de 
 sluiting

Diameter en
 Nieuwbouw Oude constructie

   
in een doos
Aantal stuks

  (ttol10 mm lijmlaag) (ttol  10mm kleeflaag + 20mm oud gips)

Sectie 4. OPMERKINGEN

1. Alle voorgaande versies van dit gegevensblad verliezen hun geldigheid.
2. De gegevens in dit informatieblad zijn in overeenstemming met de huidige stand van de kennis en worden te goeder trouw 
gepubliceerd. KLIMAS Sp. zoo. is niet verantwoordelijk voor de juistheid en de kwaliteit van de bevestiging indien de aanbevelingen 
met betrekking tot de gebruiks- en installatiemethode niet worden opgevolgd.

Alle rechten voorbehouden Het blad mag alleen in de vorm zoals geleverd worden weergegeven. Geen enkel deel (inhoud zoals tekst, grafieken, logo's, figuren, foto's en andere gegevens) in dit document 
mag worden gewijzigd of gedeeltelijk worden gepubliceerd, zonder voorafgaande toestemming. Alle handelsmerken, grafische symbolen, handelsnamen, logo's en andere gegevens zijn beschermd door het 
auteursrecht en zijn eigendom van hun eigenaar. Gemaakt: 2013-10-16 Bijgewerkt: 2018-04-09
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