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HALFEN HEK PREFAB VERBINDING

Direct belastbare droge verbinding 
voor prefab elementen

Conventionele prefab aansluitingen 
met flexibele lussen of terug te buigen 
wapening moeten in de aansluitvoeg 
worden aangegoten met een vloeibare 
mortel en zijn daarom niet direct na 
het monteren volledig belastbaar.
 
Voor de voortgang van de bouw zijn 
tijdelijke ondersteuningsmaatregelen 
nodig om de stabiliteit van de prefab 
elementen te waarborgen.

In veel gevallen moeten wachttijden 
voor het uitharden van de mortel in de 
bouwplanning opgenomen worden.
Droge prefab aansluitingen zonder het 
aangieten van de voegen tussen de 
prefab elementen verkorten de  
montagetijd aanzienlijk.

De HEK prefab verbinding is een 
schroefverbinding met een vertand 
vlak die direct na montage de trek- en 
dwarskrachten kan overbrengen en een 
montagetolerantie van 10 mm  
kan compenseren.

De belangrijkste voordelen van het 
systeem zijn de snelle, efficiënte en 
weersonafhankelijke montage van 
prefab elementen. De verbinding kan 
direct na montage volledig belast 
worden. 

Inleiding

HEK prefab verbindingen zijn geschikt 
voor de permanente verankering van 
prefab constructies onder statische of 
quasi-statische belasting in gewapende of  
ongewapende beton van sterkteklasse 
C 20/25 tot C 50/60. 

Als instortdeel in de beton is de 
HEK prefab verbinding zelfverankerd 
alsmede een verankeringselement 
voor de over te dragen belasting. De 
prefab verbinding met contraplaat 
is gemaakt voor het toepassen van 
een bevestigingsbout die in een 
bevestigingsanker van het aansluitende 
element verankerd wordt.

Met een HEK prefab verbinding, een 
bevestigingsbout en een anker zoals 
een DEMU T-FIXX®, DEMU boutanker 
of DEMU staafanker is de verbinding 
compleet. 

Uw voordelen: 

• Boutverbinding
• Duurzame bescherming tegen 

corrosie
•  Geringe inbouw- en montagetijd
• Direct belastbaar
• Beperking van kraantijd
• Weersonafhankelijke montage
• Demontabel
• Toepasbaar elementdikte ≥ 100 mm 

Met Zulassung  
Nr. Z-21.8-2086, berekeningsconcept conform 
DIN SPEC 1021-4-2  
(Versie CEN/TS 1992-4-2)
Gratis te downloaden op www.halfen.nl
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HALFEN HEK PREFAB VERBINDING

© 2018 HALFEN · HEK 18.2-NL · www.halfen.nl 

Karakteristieke prefab aansluitingen

HEK prefab verbinding evenwijdig geplaatst in de as van het element 

Wandverlenging Horizontale doorsnede

HEK prefab verbinding haaks geplaatst op de as van het element

Wandaansluiting Horizontale doorsnede

Hoekverbinding Horizontale doorsnede

T-FIXX®

HEK prefab verbinding

Montage-uitsparing

T-FIXX®

T-FIXX®

HEK prefab verbinding

HEK prefab verbinding

Montage-uitsparing

Montage-uitsparing

Als aanvullend document adviseren wij de  
technische documentatie voor DEMU bevestigingsankers.
Gratis te downloaden op www.halfen.nl
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Verankering in ongescheurd beton C30/37 [kN], wanddikte 100 mm 

Trekcapaciteit NRd,1 = 14,0 

Dwarskrachtcapaciteit, evenwijdig aan de voeg |VRd,T1| = 12,0

Verankering in gescheurd beton C30/37 [kN]

Trekcapaciteit NRd,1  = 10,0

Dwarskrachtcapaciteit, evenwijdig aan de voeg |VRd,T1| = 8,6

Gecombineerde trek- en drukbelasting → pag. 7

Verankering in ongescheurd beton C30/37 [kN], wanddikte 100 mm 

Trekcapaciteit NRd,2 = 18,7 

Dwarskrachtcapaciteit, haaks op de voeg |VRd,T2| = 26,3  (12,0 )

Verankering in gescheurd beton C30/37 [kN]

Trekcapaciteit NRd,2  = 13,4

Dwarskrachtcapaciteit, haaks op de voeg |VRd,T2| = 18,8  (8,6 )

  Indien de betonrandbreuk niet door een extra maatregel kan worden 
voorkomen

Gecombineerde trek- en drukbelasting → pag. 7
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HALFEN HEK PREFAB VERBINDING

Productoverzicht / Capaciteit (rekenwaarde)

Prefab verbinding HEK2 T-100-FV

De prefab verbinding HEK2 T-100-FV wordt  
toegepast voor het verankeren van trek- en 
dwarskrachten haaks op de elementvoeg,  
wanddikte ≥ 100 mm.

Rekenwaarden volgens CEN/TS 1992-4-2:2009 

HEK2 T-100-FV haaks op de elementvoeg

  De opgegeven waarden voor de trek- of dwarskrachten zijn rekenwaarden volgens Zulassung Z-21.8-2086 voor de HEK prefab verbinding aan de  
rand van een element en bij gebruikmaking van de HEK uitsparing met in achtneming van de condites: beton C 30/37, wanddikte h = 100 mm,  
randafstanden c1 =50 mm / c2 = 225 mm en breedte van de aansluitvoeg f ≤ 20 mm, zonder bijlegwapening. Rekenwaarden voor overige condities op 
aanvraag.

HEK2 T-100-FV evenwijdig aan de elementvoeg

© 2018 HALFEN · HEK 18.2-NL · www.halfen.nl 
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Verankering in ongescheurd beton C30/37 [kN], wanddikte 100 mm

Trekcapaciteit NRd,1 = 14,0

Dwarskrachtcapaciteit, evenwijdig aan de voeg |VRd,L1| = 14,0 (1,7)

Verankering in gescheurd beton C30/37 [kN]

Trekcapaciteit NRd,1  = 10,0

Dwarskrachtcapaciteit, evenwijdig aan de voeg |VRd,L1| = 10,0 (1,3)

  Indien de betonrandbreuk niet door een extra maatregel kan worden 
voorkomen

Gecombineerde trek- en drukbelasting → pag. 7

Verankering in ongescheurd beton C30/37 [kN], wanddikte 100 mm 

Trekcapaciteit NRd,2 = 18,7

Dwarskrachtcapaciteit, haaks op de voeg |VRd,L2| = 26,3 (4,5)

Verankering in gescheurd beton C30/37 [kN]

Trekcapaciteit NRd,2  = 13,4

Dwarskrachtcapaciteit, haaks op de voeg |VRd,L2| = 18,8 (3,2)

  Indien de betonrandbreuk niet door een extra maatregel kan worden 
voorkomen

Gecombineerde trek- en drukbelasting → pag. 7
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HALFEN HEK PREFAB VERBINDING

© 2018 HALFEN · HEK 18.2-NL · www.halfen.nl 

Productoverzicht / Capaciteit (rekenwaarde)

De prefab verbinding HEK2 L-100-FV wordt  
toegepast voor het overdragen van trek- en 
langskrachten evenwijdig aan de elementvoeg, 
wanddikte ≥ 100 mm.

Rekenwaarden volgens Zulassung Z-21.8-2086 (voorbeeld) 

HEK2 L-100-FV haaks op de elementvoeg

Prefab verbinding HEK L-100-FV

HEK2 L-100-FV evenwijdig aan de elementvoeg

  De opgegeven waarden voor de trek- of dwarskrachten zijn rekenwaarden volgens Zulassung Z-21.8-2086 voor de HEK prefab verbinding aan de  
rand van een element en bij gebruikmaking van de HEK uitsparing met in achtneming van de condites: beton C 30/37, wanddikte h = 100 mm,  
randafstanden c1 =50 mm / c2 = 225 mm en breedte van de aansluitvoeg f ≤ 20 mm, zonder bijlegwapening. Rekenwaarden voor overige condities op 
aanvraag.
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Aansluiting prefab

HEK prefab verbinding DEMU anker en bout M16 (klasse 8.8)

Type
Cap.-rekenwaarde NRd [kN] 

Type dnom x L [mm]
Cap.-rekenwaarde NRd [kN] 

C30/37 C40/50 C50/60 C30/37 C40/50 C50/60

Re
ke

nw
aa

rd
en

 
al

le
en

 t
re

k

HEK2 L-100-FV
HEK2 T-100-FV 14,0 16,3 17,8

T-FIXX GV M16 x 60 10,3 11,9 13,1

T-FIXX GV M16 x 100 12,4 14,4 15,8

T-FIXX GV M16 x 125 13,6 15,8 17,3

1988 FV M16 x 75 11,1 13,0 14,2

1988 FV M16 x 140 14,3 16,6 18,2

1988 FV M16 x 220 17,5 20,3 22,2

HEK2 L-100-FV
HEK2 T-100-FV 18,7 21,8 22,0

T-FIXX GV M16 x 60 10,3 11,9 13,1

T-FIXX GV M16 x 100 12,4 14,4 15,8

T-FIXX GV M16 x 125 13,6 15,8 17,3

1988 FV M16 x 75 11,1 13,0 14,2

1988 FV M16 x 140 14,3 16,6 18,2

1988 FV M16 x 220 17,5 20,3 22,2

Type
Cap.-rekenwaarde VRd,L [kN] 

Type dnom x L [mm]
Cap.-rekenwaarde VRd,L  [kN] 

C30/37 C40/50 C50/60 C30/37 C40/50 C50/60

Re
ke

nw
aa

rd
en

 
al

le
en

 d
w

ar
sk

ra
ch

t,
 e

ve
nw

ijd
ig

 a
an

 d
e 

vo
eg HEK2 L-100-FV 14,0 16,3 17,8

T-FIXX GV M16 x 60 10,3 12,0 13,1

T-FIXX GV M16 x 100 15,1 15,1 15,1

T-FIXX GV M16 x 125 15,1 15,1 15,1

1988 FV M16 x 75 17,7 17,7 17,7

1988 FV M16 x 140 17,7 17,7 17,7

1988 FV M16 x 220 17,7 17,7 17,7

HEK2 L-100-FV 26,3 28,2 28,2

T-FIXX GV M16 x 60 10,3 12,0 13,1

T-FIXX GV M16 x 100 15,1 15,1 15,1

T-FIXX GV M16 x 125 15,1 15,1 15,1

1988 FV M16 x 75 17,7 17,7 17,7

1988 FV M16 x 140 17,7 17,7 17,7

1988 FV M16 x 220 17,7 17,7 17,7

Type
Cap.-rekenwaarde VRd,T [kN] 

Type dnom x L [mm]
Cap.-rekenwaarde VRd,T  [kN] 

C30/37 C40/50 C50/60 C30/37 C40/50 C50/60

Re
ke

nw
aa

rd
e 

al
le

en
 d

w
ar

sk
ra

ch
t,

 h
aa

ks
 o

p 
de

 v
oe

g

HEK2 T-100-FV 12,0 13,9 15,2

T-FIXX GV M16 x 60 5,6 6,5 7,2

T-FIXX GV M16 x 100 6,7 7,8 8,6

T-FIXX GV M16 x 125 7,3 8,5 9,3

1988 FV M16 x 75 6,4 7,5 8,2

1988 FV M16 x 140 7,9 9,1 10,0

1988 FV M16x 220 8,6 10,0 11,0

HEK2 T-100-FV 26,3 
(12,0)

28,2 
(13,9)

28,2 
(15,2)

T-FIXX GV M16 x 60 5,6 6,5 7,2

T-FIXX GV M16 x 100 6,7 7,8 8,6

T-FIXX GV M16 x 125 7,3 8,5 9,3

1988 FV M16 x 75 6,4 7,5 8,2

1988 FV M16 x 140 7,9 9,1 10,0

1988 FV M16x 220 8,6 10,0 11,0

  De opgegeven waarden voor de trek- en dwarskrachten zijn rekenwaarden volgens Zulassung  Z-21.8-2086 voor de HEK prefab verbinding aan de rand 
van een element en bij gebruikmaking van de HEK uitsparing met in achtneming van de volgende condities: wanddikte h = 100 mm, randafstand c1 = 50 mm 
en breedte van de aansluitvoeg f  ≤ 20 mm, zonder bijlegwapening. Dit geldt voor ongescheurd beton.

 � Indien de betonrandbreuk niet door een extra maatregel kan worden voorkomen. 

  De opgegeven waarden voor de trek- en dwarskrachten zijn rekenwaarden volgens CEN/TS 1992-4-1/-2 voor een aan de rand ingestort anker met 
splijtwapening en met in achtneming van de volgende condities: elementdikte h = 100 mm, randafstand c1 = 50 mm en voegbreedte f = 5 mm 
(dwarskracht met hefboom e = 12 mm). Geldt voor ongescheurd beton, zonder invloed van dichte wapening (gevaar dat er schollen afbreken).  
Uit de berekening van het bevestigingsanker kunnen aanvullende eisen volgen.

HALFEN HEK PREFAB VERBINDING

De prefab verbinding, de bevestigingsbout en het DEMU 
anker dienen apart besteld te worden. Om de DEMU ankers 
te berekenen volgens CEN 1992-4-1/-2 wordt het gratis 

DEMU berekeningsprogramma aanbevolen, te downloaden 
op www.halfen.nl/downloads/software.

Berekening / Toepassing

Toepassingsvoorbeeld HEK prefab verbinding met DEMU ankers

© 2018 HALFEN · HEK 18.2-NL · www.halfen.nl 



7

c2

c2

s

f
h

c1

HALFEN HEK PREFAB VERBINDING

© 2018 HALFEN · HEK 18.2-NL · www.halfen.nl 

Berekening / Randvoorwaarden

Gecombineerde trek- en dwarskracht 

In de praktijk zijn er vaak aansluitsituaties waarbij de 
verbindings- en verankeringselementen gelijktijdig aan 
trek- en dwarskrachten worden onderworpen. Bij de 
berekening dient rekening te worden gehouden met de 

Randvoorwaarden

HALFEN Betojuster

•  Beton sterkteklasse ≥ C 30/37
• Elementdikte h ≥ 100 mm
• Voegbreedte f ≤ 10 mm
•  Randafstand haaks op de voeg c1 ≥ 60 mm
•  Randafstand evenwijdig aan de voeg c2 ≥ 300 mm
•  Hartafstand evenwijdig aan de voeg s ≥ 600 mm
•  Minstens twee HEK prefab verbindingen per voeg
• Toepassen van het HEK uitsparingselement
•  Bouten M 16 , sterkteklasse ≥ 8.8
•  Aandraaimoment Tinst zoals weergegeven in de tabellen  

op pag. 10 of in de montagehandleiding

•  Eenvoudig zonder beschadiging 
d.m.v. schroeven in hoogte te 
verstellen

• Optimale kraanbezetting
• Verstelbaar tot 35 mm 
• Geen speciaal gereedschap nodig 
• Minimale inspanning
• Bijzonder geschikt voor kleine 

ruimtes

Uw voordelen:

De HALFEN HBJ-W Betojuster is een 
hulpmiddel voor schroefafstelling en 
-uitlijning van prefab betonelementen

interactie van de gecombineerde krachten ten opzichte van 
de individuele krachten.
Voor de HEK prefab verbinding dient de interactieformule 
conform DIN SPEC 1021-4-2:2009-08 te worden toegepast.

Uitgebreide informatie is te vinden in  
de technische documentatie van 
HALFEN HBJ Betojuster.
Gratis te downloaden op www.halfen.nl
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HALFEN HEK PREFAB VERBINDING

Randvoorwaarden / Bestelling

Corrosiebescherming

De corrosiebescherming van metalen inbouwdelen 
wordt bepaald op basis van de tijdens de bouw en het 
gebruik  optredende corrosiebelastingen. In de eindfase 
volledig ingestorte of door beton en cement mortel 
omringde inbouwdelen worden duurzaam beschermd 
tegen corrosie door het passiverende effect van de beton, 
indien aantoonbaar voldoende betondekking in acht wordt 
genomen volgens DIN EN 1992-1-1 hoofdstuk 4. Voor de 
corrosiebescherming van niet volledig ingestorte of door 

cement mortel omringde inbouwdelen dienen de technische 
voorschriften (bijv. DIN EN 1090-2) en DASt 022 toegepast 
te worden.

Verzinken (FV)
De HEK prefab verbinding en de bijbehorende contraplaat 
zijn thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461 en DASt 
richtlijn 022. De laagdikte van het zink is minimaal 45 μm.

Benodigde boutlengteAlgemeen 
De prefab verbinding wordt met de bevestigingsbout in  
het bevestigingsanker van het aan te sluiten element 
verankerd. Bout en bevestigingsanker volgens opgave van  
de verantwoordelijke constructeur. De benodigde boutlengte 
dient berekend te worden.

Inschroefdiepte van het DEMU anker
De toelaatbare inschroefdiepte van het DEMU anker staan in 
de technische documentatatie “DEMU bevestigingsankers“. 
Downloaden op: www.halfen.nl

Benodigde boutlengte

Ls ≥ Ls,min

Ls ≤ Ls,max

mit
Ls,min = s + k1 + k2 (minimale boutlengte)
Ls,max = a + k1 + k2 (maximale boutlengte)
s  =  minimale inschroefdiepte van de huls volgens opgave  

leverancier
a  =  maximale inschroefdiepte van de huls volgens opgave  

leverancier
k1  = klemdikte van de montagevoeg
k2  =  14 mm (klemdikte van de HEK prefab verbinding met 

contraplaat)

© 2018 HALFEN · HEK 18.2-NL · www.halfen.nl 
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HEK prefab verbinding

Type Artikelomschrijving Bestelnummer

Prefab verbinding, overdracht en verankering van trek- en  
dwarskrachten haaks op de voeg, thermisch verzinkt HEK2 T-100-FV 0950.200-00001

Prefab verbinding, overdracht en verankering van trek- en  
dwarskrachten evenwijdig aan de voeg, thermisch verzinkt HEK2 L-100-FV 0950.200-00002

Contraplaat met vertanding, gat-Ø 17 mm, thermisch verzinkt HEK2 C-100-17-FV 0950.210-00001

Contraplaat met vertanding, gat-Ø 21 mm, thermisch verzinkt HEK2 C-100-21-FV 0950.210-00002

De bevestigingsmiddelen zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart besteld te worden

HEK Montagetoebehoren

Onderdeel Artikelomschrijving Bestelnummer

Uitsparingset voor elementdikte 100 mm HEK-RF Set-100 0950.240-00001

Uitsparingset voor elementdikte 120 mm HEK-RF Set-120 0950.240-00002

Uitsparingset voor elementdikte 140 mm HEK-RF Set-140 0950.240-00003

Uitsparingset voor elementdikte 160 mm HEK-RF Set-160 0950.240-00004

Uitsparing-et voor elementdikte 180 mm HEK-RF Set-180 0950.240-00005

HEK-montageset, bestaande uit een draadstang 200 mm,  
zeskantmoer, sluitplaat en bevestigingsplaat KO10 draad HEK-montageset 0950.120-00001

U-plaat 2 mm, sleuf 17 mm, mechanisch verzinkt  HEK2 SW-100-17x2-MV 0950.220-00001

U-plaat 3 mm, sleuf 17 mm, mechanisch verzinkt  HEK2 SW-100-17x3-MV 0950.220-00002

U-plaat 5 mm, sleuf 17 mm, thermisch verzinkt  HEK2 SW-100-17x5-FV 0950.220-00003

U-plaat 2 mm, sleuf 21 mm, mechanisch verzinkt  HEK2 SW-100-21x2-MV 0950.220-00011

U-plaat 3 mm, sleuf 21 mm, mechanisch verzinkt  HEK2 SW-100-21x3-MV 0950.220-00012

U-plaat 5 mm, sleuf 21 mm, thermisch verzinkt  HEK2 SW-100-21x5-FV 0950.220-00013

HALFEN HEK PREFAB VERBINDING

© 2018 HALFEN · HEK 18.2-NL · www.halfen.nl 

Productoverzicht en toebehoren

HEK Montagetoebehoren

Uitsparingset, bestaande uit een 
tweedelige herbruikbare kunststof 
uitsparing

HEK-montageset, te gebruiken met 
de uitsparing-set voor het bevestigen 
van de HEK prefab verbinding aan de 
bekisting

HALFEN biedt een breed scala aan toebehoren, die de montage van de prefab verbinding aanzienlijk vereenvoudigen.
Verdere informatie over de montage kan worden gevonden in het hoofdstuk “Installatie en montage“.

HEK prefab verbinding en contraplaat 

U-platen met sleuf, thermisch verzinkt 
staal, ter opvulling van de bevestiging 
aan het bevestigingsanker

Prefab verbinding HEK2 T-100-FV Contraplaat voor bevestigingsmiddel 
M16/M 20

Prefab verbinding HEK2 L-100-FV
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Aandraaimoment TInst (aanbevolen waarden) [Nm]

Boutdiameter
HEK2 T-100-FV /
HEK2 L-100-FV

M 16 50*

M 20 80*

*  De aandraaimomenten gelden voor niet gesmeerde bouten. In het geval van voegen of verzonken ingebouwde  
ankers dient ter plaatse van de HEK-verbinding te worden uitgevuld met U-platen. Bij deze aanbevolen waarden  
is rekening gehouden met de specifieke voorspankrachtsafname als gevolg van het zetten van de HEK-verbinding.

1 2

3 4

5 6

Plaats de prefab verbinding nauwkeurig 
op de bekisting en boor het schroefgat 
Ø 11 mm.

HEK prefab verbinding en de tweedelige  
herbruikbare kunststof uitsparing samen-
voegen. Vet vooraf de vertanding van 
HEK prefab verbinding volledig in.

Prefab verbinding en uitsparing met 
de HEK-montageset aan de bekisting  
bevestigen. 

Na het uitharden van de beton het 
bevestigingsdraadeind losdraaien en 
het element ontkisten. Het draadeind 
in de uitsparing draaien en de uitsparing 
er uittrekken.

Vertandingsvlak controleren op veront-
reiniging en eventueel schoonmaken.

Transporteren en stellen van het 
element.

Contraplaat en bout in de montage- 
uitsparing steken en in het bevestigings- 
anker schroeven. Let op de benodigde 
boutlengte (bout niet bij levering 
inbegrepen).

Let op de 
passing van de 
vertanding.

Bevestiging van de prefab verbinding
aan het bevestigingsanker; eventueel 
uitvullen met een U-plaat indien  
noodzakelijk.

Houd rekening met het aandraaimoment  
TInst van de HEK prefab verbinding (zie 
tabel). Het aandraaimoment van het 
bevestigingsanker afzonderlijke contro-
leren, volgens opgave fabrikant.

1

2

3

4

HALFEN HEK PREFAB VERBINDING

Montagehandleiding

Montage in de prefab fabriek Montage op de bouwplaats

© 2018 HALFEN · HEK 18.2-NL · www.halfen.nl 



T-FIXX® Boutanker Stekanker
Belasting Medium belastingcapaciteit Hoge belastingcapaciteit Hoge belastingcapaciteit

Toepassing /  
Randvoorwaarden

• hoge/medium belastingen
• bij geringe randafstanden    

(tot hoge sterkte beton)
• dunne elementen
• belastingcapaciteit van     

beton maatgevend
• normale sterkte beton

• hoge belastingen
• gebruik in volle beton (zonder 

invloed van randen)
• hoge staalsterkte vereist
• tot hoge sterkte beton

• hoge trekbelastingen      
(pull-out)

• gebruik in dunne elementen 
(grote verankeringslengte 
vereist)

• hoge staalsterkte vereist
• tot hoge sterkte beton

Toepassings-
voorbeelden

• bevestiging van leuningen voor balkons en      
bruggen

• bevestiging van hoogspanningsleidingen,       
montagebeugels

• bevestiging van stadionstoelen
• bevestiging van stalen trappen of ladders
• bevestiging van prefab elementen onderling

• bevestiging van leuningen 
voor balkons en bruggen

• bevestiging van hoog- 
spanningsleidingen, montage- 
beugels

• bevestiging van stadion-
stoelen

• bevestiging van stalen  
trappen of ladders

• bevestiging van leuningen 
voor balkons en bruggen

• bevestiging van hoog-     
spanningsleidingen,  
montagebeugels

• bevestiging van stadion-
stoelen

• bevestiging van stalen      
trappen of ladders

Ontwerp volgens  
CEN/TS 1992-4-1/2

volgens  
CEN/TS 1992-4-1/2

volgens 
EN 1992-1-1 (hfdst 8.4) 

Berekenings-  
software   
ETA

ETA-13/0222 ETA-13/0401 

  

Qua belastbaarheid kan de T-FIXX® alle types schroef-
hulzen van dezelfde afmeting vervangen en vanwege de 
hogere prestaties is het mogelijk dat een T-FIXX® met 
een kleinere (draad) M-grootte een grotere schroefhuls 
kan vervangen! 
Hierdoor is een kleinere boutdiameter mogelijk, zodat de 
kosten voor de bevestiging kunnen worden beperkt.

Het T-FIXX® anker vervangt de klassieke schroefhuls

 

Bevestigingsoplossingen
De voordelen in één oogopslag

DEMU bevest igingsankers 
met binnendraad z i jn 

geschikt voor toepassingen 
bi j  permanente verankering 
met overwegend stat ische of 

quasi -s tat ische belast ingen 
in gewapend en ongewapend 
normaal beton vanaf s terkte -
k lasse C20/25 tot C90/105.                                            

Ze kunnen worden toegepast 
in gescheurd of ongescheurd 
beton voor de overdracht van 
trekbelast ing, afschuifbelast ing 
of een combinat ie van beide.



www.dnvgl.com

CONTACT 

HALFEN were ldwi jd

HALFEN is wereldwijd in meer dan 35 landen vertegenwoordigd. 
Indien u meer informatie over HALFEN wenst, neem dan contact met ons op.

ADRES

INTERNET

www.halfen.nl
• Nieuws • Producten • Downloads • Brochures • BIM • Contact
• Software • Nieuwsbrief • Referenties • Beurzen • Over HALFEN 

OPMERKINGEN

Technische en constructieve wijzigingen voorbehouden
De informatie in deze catalogus is gebaseerd op de op moment van verschijnen bekende techniek. 
Technische en constructieve wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. HALFEN b.v. neemt geen enkele 
verantwoording voor de juistheid van de inhoud van deze catalogus of eventuele drukfouten.

Het HALFEN kwaliteitsmanagementsysteem is voor de productielocaties in Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Tsjechië en Nederland gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015, 
certificaatnummer 202384-2016-AQ-GER-DAkkS.

HALFEN b.v. 
Postbus 1
7620 AA  Borne

Oostermaat 3
7623 CS  Borne

Tel. +31 (0) 74 - 267 14 49 
Fax +31 (0) 74 - 267 26 59

beton@halfen.nl
www.halfen.nl
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