TIP VAN DE MAAND

apolo

Juni 2017

Door het isolatiesysteem in de dragende wand ...
zonder warmtebruggen !

ResiTHERM ®

Massieve bevestigings-huls voor holle baksteen de perfect oplossing voor zware montages op de isolatie.

De zware chemische bevestiging in dragende muren van lichte holle baksteen.
Optimaal geschikt voor hoge belastingen en zekerheidsrelevante toepassingen
zoals bv. markiezen; franse balkons, voordaken, sateliet-antenne;
leuningen; en andere te bevestigende elementen in het gevel-isolatiesysteem.
► 80mm diepe binnenschroefdraad:
volstaat een ideale thermische onderbreking
en staat gelijktijdig een grote inschroefdiepte
van de draadstift toe.

► Robust glasvezelversterkt
kunststofelement.

► Massief steunkorpus:
Glasvezelversterkte en slijtvaste
hoogwaardige kunststof volstaat
ook bij hoge draaglasten
langdurige zekerheid.

► Individueel afkortbaar tot 40mm
(iedere markering 10mm) dwz Resitherm
dekt isolatiediktes van 80 – 200mm af.

► Een speciaal membraan zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het
mortelcomposiet (= Resifix VY inspuit-systeem) voor hoge toepassingszekerheid.
► Veel toepassingsmogelijkheden
door metrische schroefdraad
M12, daar M12 de
gebruikelijke schroefdraadmaat voor markiezen,
voordaken, franse balkons, enz. is.

► Het gemakkelijk inspuiten
van het mortelcomposiet langs
buiten. De mengstraal klemt
in het inspuitkanaal en
vergemakkelijkt zo het instellen
tot de muur.

► Drie standaardlengtes 120, 160, 200; bij de gebruikelijke isolatiediktes
gebruiksklaar product zonder voorwerk.

 ResiTHERM® = bevestiging op afstand op geïsoleerde gevel

ResiTHERM®

Starterbox ResiTHERM®
ResiTHERM® in SET, volledig met 2 hulzen:
Starterbox RTH120
RTH120 ISO 80 - 120 mm
Packing:
Starterbox RTH160
RTH160
120 - 160 mm
karton 10 sets.
Starterbox RTH200
RTH200
160 - 200 mm
Afzonderlijke werktuigen & toebeh. op aanvraag
Inhoud:1 set & noodzakelijk werktuig
Blow-out pomp op aanvraag verkrijgbaar.

► Bevestigings-huls voor in NIET geïsoleerde holle bakstenen:
ResiTHERM® S

 ResiTHERM® S = bevestiging dadelijk op het metselwerk, zonder isolatie
RTH S
Packing: karton 10 sets.
Werktuig-Set: Boorbeitel, centreerhulpmiddel, schacht, blow-out pomp
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Snel, betrouwbaar
en thermisch
onderbroken !

► Draadstift, moer en
ring van A4 roestvrij
staal voor duurzame
roestbescherming.

