
Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de markt van gespeci-
aliseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel de bouwsector als de industriële 
sector (automotive, bus, vrachtwagen, trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van 
haar producten.

Sika’s productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulpstoffen, gespecia-
liseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor dempen en versterken, systemen voor 
structurele versterking, industriële vloeren en systemen voor zowel daken als waterdich-
ting. Sika is wereldwijd aanwezig in 100 landen en heeft meer dan 17.000 werknemers en is 
daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar klanten.
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SIKA - UW LOKALE PARTNER MET EEN 
WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56 Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
3542 EG Utrecht Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
Postbus 40390 info@nl.sika.com
3504 AD Utrecht www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
Duurstedeweg 7 Tel: +31 (0)570 - 620 744
7418 CK Deventer Fax: +31 (0)570 - 608 493
Postbus 420 verkoop.pulastic@nl.sika.com
7400 AK Deventer www.pulastic.com

• Op 6 continenten
• In 100 landen
• Meer dan 190 productie- en marketinglocaties
• Wereldwijd 17.000 werknemers

TOEBEHOREN

Toebehoren Afmeting
in mm

ø Boor 
in mm

Verpakking

Spuitmonden

zak à 10 stuks

Geperforeerde pluggen

12 ø x 50
15 ø x 85
15 ø x 130
20 ø x 85

12
15
15
20

10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks

Reinigingsborstel

13 mm ø
18 mm ø
28 mm ø

  6 – 12
14 – 16
18 – 25

1 borstel
1 borstel
1 borstel

Blaaspomp

1 pomp

Kitspuit 1 spuit

Sika® AnchorFix®-1
SNELUITHARDENDE 
VERANKERINGSLIJM



EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Als sneluithardende verankeringslijm voor alle soorten:
• Betonwapening
• Draadeinden/stekken
• Bouten en speciale bevestigingssystemen
• Gebruiksklaar met standaardpistool
• Hoge belastingcapaciteit
• Oplosmiddel- en styreenvrij
• Economisch
• Snelle en krimpvrije uitharding
• Zakt niet uit, ook niet boven het hoofd
•  Goede hechting op beton, cellenbeton,  mortel, steen, baksteen,  

staal en aluminium
• Water- en dampdicht
•  Voor massieve en holle blokken

GEBRUIKSAANWIJZING

Massieve materialen
1.  Boor een gat met een correcte diameter en diepte, in relatie tot de 

diameter van de staaf, met een voor het materiaal geschikte boor
2. Het gat reinigen met een zachte of nylon borstel
3. Blazen met behulp van een pomp of perslucht *
4.  Het patroon in het pistool plaatsen. Het eerste mengsel dat gespoten 

wordt niet gebruiken tot de kleur van het mengsel homogeen is
5.  De spuitmond zo diep mogelijk in het gat brengen en deze minimaal 

tot de helft vullen (de uitvoering). Vermijd luchtinsluiting
6.  Direct de verankeringstaaf inbrengen en al draaiende duwen. Het 

overtollige materiaal aan het oppervlak van de opening, voor uitharding 
verwijderen

7.  De verankeringsmassa niet meer aanraken tot deze volledig is 
 uitgehard

Holle materialen
Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product 
 informatieblad.

* schoonblazen met behulp van een blaaspomp of olievrije perslucht
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TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sika AnchorFix -1¤

Toepassingen GebruiksaanwijzingUitvoeringen

Volle materialen

Holle materialen

Zich wenden tot de technische fiche van de producten voor gede-

tailleerde inlichtingen

1 2 3

4 5 6

1. Een gat boren met correcte diameter en diepte, in functie van de diameter
van de staaf, met een drilboor of met een boor volgens de aard van het
materiaal

2. Het gat reinigen met een zachte of nylon borstel 

3. Blazen bij middel van een pomp of perslucht 

4. De koker in het pistool plaatsen. Drukken en het eerste mengsel dat gespo-
ten wordt weggooien tot wanneer de kleur van het mengsel homogeen is

5. De spuitmond zo diep mogelijk in het gat brengen en dit tot de helft vullen
(in functie van de uitvoering). Vermijden dat er luchtbellen aanwezig zijn.

6. Direct de verankeringstaaf inbrengen en al draaiende duwen. Het
overtollige hars wordt verwijderd aan de oppervlakte van de opening voor
de uitharding.

7. De verankeringsmassa niet meer aanraken tot wanneer de uithardings-
tijd verstreken is

1 2 3

4 5 6

Toepassingen
Constructie, grote bouwwerken
■ Verankeren van betonijzer, schroefstangen
■ Verankeren van de hanteringsringen in prefab

Verwarming, Sanitair, Ventilatie
■ Vastzetten van steunen van warm watertoestellen, lavabo's,

WC’s, radiatoren, afzuigkappen

Slotenmakerij, schrijnwerkerij
■ Vastzetten van handleuningen, borstweringen
■ Vastzetten van portalen, roosters
■ Vastzetten van hengsels en luikhouders

Elektrische installaties
■ Vastzetten van verlichtingsborden, antennemasten 

en elektriciteitkasten
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