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SPECIAL®

Til montage med spånpladeskruer
i porebeton (gasbeton), Leca®,

Ytong og porøse materialer

Sådan gør du:

Materialer:
Expandet Special er produceret af Nylon (PA6), 
temperaturbestandig fra -40°C til +80°C.

Fordele:
Specielt velegnet til pudsede vægge på grund af den lange hals.

Bor et hul i korrekt diameter og dybde

Rens hullet grundigt

Slå Special i med en hammer

Placer emne og skru den anbefalede skrue i.
Når skruen strammer, begynder Special at 
udvide sig i borehullet og danner en kugle, der 
sikrer modhold inde i væggen

Montagen er færdig

Brug en skrue, som er mindst 3 mm længere 
end Special plus montageemnet, så skruen når 
hele vejen gennem pløkken

Yderligere information:
Se bagsiden.
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Type Dimensioner Montage Bæreevne

dnom L d d0 h1 Frec

Expandet 
Special

Udvendig anker-
diameter

mm

Anker-
længde

mm

Skrue-
diameter

mm

Bor-
diameter

mm

Bor-
dybde
(Min.)
mm

Anbefalet
bæreevne

kN

6 x 50 6 50 4,0-5,0 6 55 0,30

8 x 55 8 55 5,5-6,0 8 60 0,45

 Anbefalet bæreevne er maksimum for et enkelt anker i porebeton P4 (Multi-plade m.m.) sammen med størst mulig anbefalet skrue uafhængig af last-
 retningen og som ikke er påvirket af kant og/ eller indbyrdes afstand. 
	 Kantafstand	≥	100	mm

	 Sikkerhedsfaktor	er	indregnet	(≥3).								1	kN	≈	100	kg.

Vigtigt: Læs Expandets “Principper for Fastgørelse” for generel information om befæstigelse, samt oplysninger om ansvarsbegrænsning. 
 (Kan downloades på www.expandet.dk)
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