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©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.  
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

BESTEKTEKST 

Onderwerp 

 
Het leveren en plaatsen van verbindingsmoffen voor betonwapeningen. Deze zijn voorzien van drukschroeven 
en twee getande staven. 
 
 

Beschrijving 
 
De verbindingsmoffen hebben de vorm van een dikke cilinderwand van hoogwaardig staal. Ze zijn verkrijgbaar 
voor staven van 10 tot 40 mm diameter. 
 
De krachten worden overgebracht door een mechanische bevestiging door middel van drukschroeven, met 
speciaal ontwerp, en met twee getande stroken die zich over de gehele lengte van de mof verspreiden. 
De schroeven zijn zowel ontworpen om de betonwapening binnen te dringen, als voor het comprimeren van 
deze op de twee getande staven. Dit verzekert een goede hechting, verdeeld over de lengte van de 
betonwapening. 
Wanneer het optimale aandraaimoment is bereikt, laat een inkeping in de schroef het afbreken van de kop toe, 
waarbij het bovendeel van de resterende schroef een weinig uit de mof steekt. Dit laat een snelle visuele 
controle van de verbinding toe. 
Het klemsysteem is gedimensioneerd zodat de breukweerstand altijd tenminste 110% bedraagt van de 
elasticiteitsgrens van de stalen staaf B500B. 
 
 

Toepassing 
 
De verbindingsmoffen MBT worden gebruikt voor het verbinden van wapeningsstaven van 10 tot 40mm 
diameter. 
 
 

Merk 
 
Verbindingsmoffen van PLAKA of gelijkwaardig 
 
 

Opmeting 
 
Verbindingsmoffen MBT per stuk, volgens diameter 
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