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PRODUCT GEGEVENSBLAD – LMX-10

Sectie 1. PRODUCTBESCHRIJVING

SLAGANKER MET METALEN PIN EN KORTE UITBREIDINGSZONE - LMX-10

Klopbevestiging met metalen pin en korte expansiezone LMX-10 is gemaakt van 
polyethyleen, en de pin is gemaakt van gegalvaniseerd staal, met de verzegelde kop 
van polyamide die de thermische geleiding van de klem vermindert. De LMX-10-clip 
moet worden gebruikt om de lasten van de windzuigkrachten over te brengen en 
moet worden toegepast als een extra mechanische bevestiging voor het hele systeem, 
aanbevolen voor:

EPS polystyreen
XPS polystyreen
minerale wol (met steunring TDX-90 en TDX-140)
lamellenpaneel van minerale wol (met steunring TDX-90 en TDX-140)

           Soorten ondergronden waarop de LMX-10 bevestiger geplaatst kan worden volgens ETAG 014:

Bevestigingsmiddelen hebben Europese technische beoordeling: ETA-16/0509

Sectie 2. INSTALLATIEMETHODE

1. Identificeer voor de installatie de beugel en selecteer de juiste bevestigingsmiddelen
2. Kies een geschikte lengte van het bevestigingsmiddel zodat het uitzettingsgebied zich in het bouwmateriaal van de muur bevindt
3. de minimale lengte van de bevestiger is                  

                  
  

            

 
                  effLd=tfix+ttol+h , waar: tfix- dikte van het te bevestigen isolatiemateriaal, t tol- dikte van de 

                   
 

                   
 

ondervloeren (lijm + bestaande pleister) heff - verankeringsdiepte van het bevestigingsmiddel in de steun (vermeld op het blad en 
in goedkeuring)

             
        
               
                     

                       
      

                       
      

                   
            

                   
            
                 

    
                 

    
                             
                              

             

           
                    
                
            
                          

                    

           
                    
                
            
                          

  

                   
            
                 

    
                             
                              

             
                      

                
            
                          

  
                      

Alle rechten voorbehouden. Het blad mag alleen openbaar worden gemaakt in de vorm waarin het werd afgeleverd. Geen enkel onderdeel (inhoud zoals tekst, grafische afbeeldingen, logo's, figuren, 
afbeeldingen en andere gegevens) in dit document mag worden gewijzigd of gepubliceerd, zelfs gedeeltelijk, zonder voorafgaande toestemming. Alle handelsmerken, grafische symbolen, handelsnamen, logo's 
en andere gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan hun eigenaren. Gemaakt: 2013-10-16 Bijgewerkt: 2018-04-06

                      

                       
     

4. Bereid voor de installatie de ondersteuning voor zoals aanbevolen door de fabrikant ETICS.
5. Bevestig de thermische isolatiepanelen correct met een lijm.
6. De diameter van de geboorde gaten moet overeenkomen met de diameter van de gebruikte bevestigingsmiddelen.
7. Gaten die worden geboord in steunen van massief materiaal moeten min. 10 mm ten opzichte van de verankeringsdiepte van de binding
8. Reinig de gaten die in de vaste materialen van de boorgaten zijn geboord met een heen en weer gaande beweging van de 
boor met lage snelheid, vier keer herhalen.

11. Zet de bevestigingen vast zodat de installatielocatie overeenkomt met het gebied waar de lijm op een thermische isolatieplaat wordt aangebracht.

-

9. Boor de gaten in de holle baksteen en cellenbeton ondergronden zonder slag of stoot, aangezien dit de binnenwanden 
van de ondergrond zal scheuren en de uittrekweerstand van de bevestigingen zal verminderen.
10. Het aantal bevestigingsmiddelen per vierkante meter moet worden gedefinieerd in het ontwerp van de thermische isolatie. 
Aanbevolen aantal bevestigingsmiddelen: VOOR POLYSTYREEN:

- gebruik tot een hoogte van 15 m vanaf de grond minimaal 6 stuks / m2 in het middengedeelte van een muur en 8 stuks / m2 in een hoekgedeelte
- boven 15 m vanaf de vloer, gebruik minimaal 8 stuks / m2 in de middelste zone van een muur en 10 stuks / m2 in een hoekzone; voor wol 
moet het aantal bevestigingsmiddelen in elk gebied met 2 stuks / m2 worden verhoogd
De aanbeveling mag het ontwerp van de thermische isolate niet vervangen !!

12. Breng het lichaam van de bevestiger zo aan dat de sluitring is bedekt met thermisch isolatiemateriaal.
13. Druk vervolgens de borgpen in om de binding stevig vast te zetten.

15. Zodra de bevestiger is aangebracht, dient u de montageplaats af te dekken met polystyreenschijven KS / KSG - de zogenaamde ondergedompelde montage

14. De bevestigingsmiddelen kunnen worden geïnstalleerd in de gaten die zijn gesneden met behulp van een plastic snijder voor het snijden van de WK-FT- 
gaten - de zogenaamde ondergedompelde montage

http://www.wkret-met.com.pl/
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[kg/dm3] 

 
 

  
[kN/piece] A  ≥ 2.25 0.75 

A   ≥ 2.30 0.90 

B  ≥ 2.00 0.90 

B  ≥ 2.00 0.90 

C  ≥ 1.60 0.90 

C  ≥ 1.20 0.90 

C Porotherm 25 ≥ 0.80 0.50 

D  ≥ 0.88 0.90 

E  ≥ 0.35 0.75 

E  ≥ 0.65 0.90 
 

 
 

 

 

   
 

 
 

 
 

 

  

 fix [mm] 
 

 
 

  

included) 

 
     

20mm included)     
LMX-10070 10x70 30/10* 50/30* 10/-* 30/10* 200 
LMX-10090 10x90 50/30* 70/50* 30/10* 50/30* 200 
LMX-10110 10x110 70/50* 90/70* 50/30* 70/50* 200 
LMX-10120 10x120 80/60* 100/80* 60/40* 80/60* 200 
LMX-10140 10x140 100/80* 120/100* 80/60* 100/80* 200 
LMX-10160 10x160 120/100* 140/120* 100/80* 120/100* 200 
LMX-10180 10x180 140/120* 160/140* 120/100* 140/120* 200 
LMX-10200 10x200 160/140* 180/160* 140/120* 160/140* 200 
LMX-10220 10x220 180/160* 200/180* 160/140* 180/160* 100 
LMX-10260 10x260 220/200* 240/220* 200/180* 220/200* 100 

 
 

  
 

 

  

 

 
   

  dk [mm] 10 

  Dk [mm] 60 

 heff [mm] 30/50* 

 h0 [mm] 40/60* 
 

 
 

χ [W/K] 
   

0.004 0.002 

  S [kN/mm] 0.50 

 [-] A B C D E 

   [-] PE 
 

 
 

[-]  
 

   [-] ETA-16/0509 

 

     

   

 

  

   

 

   

 

   

 

  

   

  
      

   

Unité Valeur

 
   

  
      

  
   

 
   

  
  

 

Beton C12/15

Beton C20/25 – C50/60

  

     

     

 

   

   

      
          

  
        

   
   
    

   
  

                      

  
  

 
     

                  

  

             
                    

                     
      

                                  
                              
            

   

PRODUCT GEGEVENSBLAD – LMX-10

Sectie 3. TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE PARAMETERS WEERSTANDSPARAMETERS
Instellingen

 

     

 

   

 

 

      

         

Europese technische beoordeling

Gegalvaniseerd staal, 
PA verzegelde kop

opbouw 
montage

ondergedomp
elde montage

* voor de gebruikscategorie van de drager E (cellenbeton)
Gedeeltelijke veiligheidscoëfficiënt γM = 2 bij afwezigheid van voorschriften

 
Onder-
steunings-
categorie

Type ondersteuning Dichtheid

Massief kleibaksteen

Calcium silica massieve baksteen

    Holle kalkzandsteenblokken

Geperforeerde baksteen

Lichtgewicht betonblokken

Gesteriliseerd Cellenbeton AAC2

Gesteriliseerd Cellenbeton AAC7

    
  

Kenmerkende
weerstand tegen 
scheuren[kN]

SELECTIETABEL

Dikte van het isolatiemateriaal t

Productcode    
  

  

bevestigingslengte 
(dk x Lk)

Nieuwe constructie Oude constructie
           (ttol    10 mm lijmlaag + 20 mm oude pleister)

A a n t a l 
stuks in 
een doos

Zonder mesje Zonder mesjemet mesje met mesje

* voor de gebruikscategorie van de drager E (cellenbeton)

Sectie 4. OPMERKINGEN

1. Alle eerdere versies van dit productinformatieblad zijn ongeldig.
                   
                 

          

                          
                       

              

Alle rechten voorbehouden. Het blad mag alleen worden bekendgemaakt in het formulier zoals het wordt afgeleverd. Geen enkel onderdeel (inhoud zoals tekst, grafische a<eeldingen, logo's, figuren, 
afbeeldingen en andere gegevens) in dit document mag worden gewijzigd of gedeeltelijk gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming. Alle handelsmerken, grafische symbolen, handelsnamen, logo's en 
andere gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van hun eigenaren. Gemaakt: 2013-10-16 Bijgewerkt: 2018-04-06

2. De gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op de huidige kennis en worden te goeder trouw gepubliceerd. KLIMAS 
Sp. Dierentuin. is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en kwaliteit van het bevestigingsmiddel als de aanbevelingen met 
betrekking tot de methode van gebruik en installatie niet worden opgevolgd.

Diameter en
  (ttol 10 mm kleeflaag)

 

 

Diepte van geboord gat

Thermische geleidbaarheid

Plaatstijfheid

Gebruikte categorie

Enkel materiaal

Pin materiaal

Anker diepte

 Diameter sluitring
Enkeldiameter

http://www.wkret-met.com.pl/

