
ASL afstandsschroef + SX plug

1. Omschrijving:

Afstandsschroef voor een flexibele positionering en uitlijning van houten bouwdelen. De op elkaar
afgestemde spoed staat een zeer fijne afstelling van het aanbouwdeel toe, zelfs onder een hoek.
Tijdens het inschroeven snijdt de bovenste draad in het aanbouwdeel. Dit houdt het aanbouwdeel met 
een sterke, op trek -en druk belastbare verbinding op afstand.
Zelfdragende constructies worden gerealiseerd door een vakwerkcombinatie te maken van horizontaal
en schuin geïnstalleerde schroeven.
De schroeven kunnen zonder plug in houten ondergronden gemonteerd worden, of in combinatie met
een SX plug voor bevestigingen in beton en metselwerk.

2. Afbeelding:

3. Assortiment schroeven:

4. Pluggen:

100
100
100
100

100
100
100
100
100

artikelnummer diameter x lengte 
(mm.)

boordiameter 
aanbouwdeel (mm.)

aandrijving verpakking             
(stuks)

059063 6 x 120 8 TX-30
059064 6 x 150 8 TX-30
512991 6 x 175 8 TX-30
512992 6 x 200 8 TX-30
512993 6 x 225 8 TX-30
512994 6 x 250 8 TX-30
512999 6 x 275 8 TX-30

artikelnummer diameter x lengte 
(mm.)

boordiameter (mm.) verpakking             
(stuks)

024828 8 x 65 8 50

513200 6 x 300 8 TX-30
513201 6 x 325 8 TX-30

100059062 6 x 100 8 TX-30

LeonardoFix
BEVESTIGINGSTECHNIEKEN VOOR GEVELBOUW

LeonardoFix nv | Kuurnsestraat 66/4, B-8860 Lendelede 
T +32 56 35 08 32 |  info@leonardofix.be 
BTW BE 0845.100.523 | RPR Kortrijk
KBC BE82 7380 3524 4768 - KREDBEBB

www.leonardofix.be

LeonardoFix nv | Winkelsestraat 150, B-8860 Lendelede
T +32 51 81 22 72 | info@leonardofix.be | www.leonardofix.be

LeonardoFix ® 2021

LeonardoFix
BEVESTIGINGSTECHNIEKEN VOOR GEVELBOUW



ASL afstandsschroef + SX plug

5. Belastbaarheid SX 8 x 65:

De belastbaarheid in verschillende ondergronden wordt weergegeven in onderstaande tabel. Wanneer 
twijfel bestaat over het type ondergrond of de belastbaarheid van de ankers, adviseren wij 
trekproeven uit te voeren om de belastbaarheid te bepalen.
Hierbij worden minimaal 10 ankers beproefd. Aan de hand van de resultaten wordt de karakteristieke 
belastbaarheid berekend (NRk). Om de rekenbelasting (Nrec) te bepalen wordt op de karakteristieke 
belastbaarheid een veiligheidsfactor toegepast. Deze is afhankelijk van de ondergrond waarin de 
bevestiging gerealiseerd wordt. De toe te passen veiligheidsfactoren zijn factor 2.5 voor proeven in 
metselwerk en factor 1.8 voor proeven in beton. 

6. Installatiegegevens:

* enkel geldig voor kleine overspanning. Om doorbuiging van de structuur te voorkomen moet een
minimale dikte van 28 mm. voor het aanbouwdeel gerespecteerd worden. De verwerkingsinstructies van de
fabrikant van het te plaatsen gevelmateriaal inzake minimale dikte van het aanbouwdeel zijn leidend.

7. Verwerking:

• De ASL is geschikt voor doorsteekmontage
• Boor de bevestiging voor onder de gewenste hoek om de juiste positionering en uitlijning te realiseren.
• Tijdens het vastdraaien van de schroef snijdt de buitendraad in het voorgeboorde aanbouwdeel en

bevestigt deze in de bepaalde positie.
• Door naast horizontale schroeven ook schuine schroeven (30°) in het aanbouwdeel te bevestigen

kunnen hoge afschuifbelastingen opgenomen worden.

dikte aanbouwdeel (mm.) ≥ 20 *

ds (mm.)
hef (mm.)
t (mm.)
a (mm.)
Is (mm.)

type ondergrond

8
6

40 - 65
≥ 100

55 - 210
130 - 285

do (mm.)

aanbevolen belasting 
Nrec (kN)

maximale belasting     
Nu (kN)

0,70 5,00
0,60 4,10
0,60 4,20
0,17 1,20
0,35 2,30

geperforeerde baksteen ≥ Hlz 12 (p ≥ 1,0 kg/dm³ - DIN 105)
volle kalkzandsteen ≥ KS 12 (DIN 106)

geperforeerde kalzandsteen ≥ KSL 12 (DIN 106)

volle baksteen ≥ Mz 12 (DIN 102)
beton ≥ C12/C15
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ASL afstandsschroef + SX plug

8. Positionering van de schroeven:
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 ≥ 115mm.

 ≤ 600 mm. of volgens 
calculatie

≥ 20 mm. ≥ 20 mm.

≥ 60 mm.

≥ 20 mm.

horizontale 
schroef

schuine 
schroef (30°)

horizontale 
schroef
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