
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 

PRODUCT DATA SHEET - LFM-10

Alle rechten voorbehouden. De kaart kan alleen in zijn geleverde vorm worden bekendgemaakt. Geen enkel onderdeel (inhoud, zoals tekst, grafische afbeeldingen, logo's, figuren, afbeeldingen en andere 
gegevens) in dit document kan worden gewijzigd of gedeeltelijk worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming. Alle handelsmerken, grafische symbolen, handelsnamen, logo's en andere gegevens zijn 
auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan hun eigenaar. Gemaakt: 2013-10-16 Bijgewerkt: 2018-04-09

1 

Sectie 1. PRODUCTBESCHRIJVING

Zeskantstekker met metalen nagel en uitzettingszone LFM-10

De impactpen met metalen pin en geëxpandeerde expansiezone LFM-10 is gemaakt van 
polypropyleen en gegalvaniseerd stalen pen, met de verzegelde polyamide kop die de 
thermische geleidbaarheid van het bevestigingsmiddel vermindert. De LFM-10-
bevestiging moet worden gebruikt om te compenseren voor windzuigkrachtbelastingen 
en worden toegepast als een extra mechanische bevestiging voor het gehele systeem, 
aanbevolen voor:

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

Typen steunen waarop de LFM-10-beugel kan worden geïnstalleerd in overeenstemming 
met ETAG 014:

Bevestiging van ankers met Europese technische beoordeling: ETA-17/0450

Sectie 2. INSTALLATIEMETHODE

1. Identificeer vóór de installatie de ondersteuning en kies de juiste bevestigingsmiddelen
2. Selecteer de juiste lengte van de bevestiger zodat de uitzettingszone zich in het muurconstructiemateriaal bevindt.
3. De minimale lengte van de fixatie is: Ld = tfix + ttol + heff, waarin: tfix - dikte van te isoleren isolatiemateriaal, ttol - dikte van
subkorstjes (lijm + bestaande pleister), heff - diepte van de verankering van de bevestiging in het substraat (gegeven in de vorm en in
de technische goedkeuring)
4. Bereid de media voor installatie voor volgens de aanbevelingen van de ETICS-fabrikant.
5. Bevestig de thermische isolatiepanelen correct met een lijm
6. De diameter van de geboorde gaten moet overeenkomen met de diameter van de gebruikte bevestigingen
7. De geboorde gaten in steunen van massief materiaal moeten minstens 10 mm dieper zijn dan de verankeringsdiepte van de
bevestigingsmiddelen
8. Reinig gaten geboord in massieve boorgaten door de boorkop op een lagere snelheid heen en weer te bewegen door deze
viermaal te herhalen
9. Boor de gaten in de holle bakstenen steunen zonder botsing, omdat dit de binnenwanden van het substraat kan breken en de
treksterkte van de bevestigingsmiddelen kan verminderen
10. Het aantal bevestigingen per m2 moet worden gedefinieerd in het ontwerp van de thermische isolatie. Aanbevolen aantal
bevestigingsmiddelen: POLYSTYREEN:
- tot een hoogte van 15 m boven de grond, gebruik minimaal 6 stks / m2 in het midden van een muur en 8 stks / m2 in een hoek
- gebruik boven de 15 m vanaf de grond minstens 8 st / m2 in de middelste zone van een muur en 10 st / m2 in een hoek; voor wol moet
het aantal bevestigingsmiddelen worden verhoogd in elke zone van 2 stuks / m2

Aanbevelingen mogen het ontwerp van thermische isolatie niet vervangen !!
11. Bevestig de deuvels zodanig dat de montageplaats overeenkomt met het gebied waar de lijm op een thermische isolatieplaat
wordt geplaatst
12. Integreer het enkellichaam zodat de enkelwasser in contact komt met thermisch isolatiemateriaal
13. Druk vervolgens de borgpen in om de enkel stevig te bevestigen
14. Ankers kunnen worden geïnstalleerd in gaten gesneden met een plastic snijder voor het snijden van gaten in polystyreen WK-FT -
de zogenaamde onderwaterconstructie

15. Once the fastener is installed, cover up the installation spot using polystyrene disc KS/KSG – so-called immersed mount
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Technische parameters

r
Parameters Eenheid Waarde

Stopdiameter dk [mm] 10

Diameter van de rozet Dk [mm] 60

Diepte van de verankering heff [mm] 70

Diepte van het geboorde gat h0 [mm] 75

Thermische geleidbaarheid χ [W/K] 0.004/0.003*

Stijfheid van de plaat S [kN/mm] 0,3

Gebruikscategorieën [-] A B C D E

Plugmateriaal [-] PE

Materiaal van de pin [-]

Europese technische beoordeling [-] ETA-17/0450

* voor montage onder water
Partiële veiligheidsfactor γM = 2 bij afwezigheid van regulatie

SELECTIE TABEL

Productcode
Diameter en 
lengte van de 

binding (dk  x Lk)

Dikte van isolatiemateriaal  tfix [mm]

Nieuwe constructies
(ttol  kleeflaag van 10 mm

Oude constructies
(ttol  kleeflaag van 10 mm + 20 mm van oude pleister)

Zonder knippen Met knippen Zonder knippen Met knippen
LFM-10140 10x140 60 80 40 60 200

LFM-10160 10x160 80 100 60 80 200

LFM-10180 10x180 100 120 80 100 200

LFM-10200 10x200 120 140 100 120 200

LFM-10220 10x220 140 160 120 140 100

LFM-10260 10x260 180 200 160 180 100

LFM-10300 10x300 220 240 200 220 100

1. Alle voorgaande versies van dit gegevensblad verliezen hun geldigheid
2. De gegevens in dit gegevensblad zijn in overeenstemming met de huidige kennis en te goeder trouw gepubliceerd. KLIMAS Sp. Zoo.
is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en kwaliteit van de fixatie als de aanbevelingen met betrekking tot de methode van
gebruik en installatie niet worden gevolgd.

Sectie 3. TECHNISCHE GEGEVENS

Sectie 4. OPMERKINGEN 

KRACHTPARAMETERS

Type ondersteuning Dichtheid
[kg/dm3]

[kN/piece]A Beton C12/15 ≥ 2.25 0.60 

A Beton C20/25 – C50/60 ≥ 2.30 0.90

B Massieve bakstenen ≥ 2.00 0.50

B Volle baksteen van calciumsilicaat ≥ 2.00 0.50

C Holle calciumsilicaatsteen     ≥ 1.60 0.30

C Geperforeerde baksteen ≥ 1.20 0.30

C Porotherm 25 ≥ 0.80 0.30

D Lichtgewicht betonblokken ≥ 0.88 0.75

E Geautoclaveerd cellenbeton AAC 2 ≥ 0.35 0.30

E Geautoclaveerd cellenbeton AAC7 ≥ 0.65 0.40

Ondersteunings
categorie

Karakteristieke 
weerstand tegen 
scheuren[k N]

Aantal 
stukjes per 

doos

Gegalvaniseerd 
PA verzegelde kop
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