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Onderwerp
Het leveren en plaatsen van spouwhaken voor dubbele muren die tegelijk dienst doen als bevestiging van de
isolatie tegen de dragende wand en als bevestiging van de metselwerkwand aan de dragende wand.

Beschrijving
ISOLSTIFT is een combinatie van een metselwerk spouwhaak in gegalvaniseerd of in roestvast staal en van een
plastic plug.
Boor doorheen de isolatie in de dragende wand.
De isolatie bevestigen met behulp van de plug. De aanhechtingsgroeven op de plug laten toe de isolatie te
bevestigen nog voor het inkloppen van de spouwhaken. De spouwhaken worden met hun gedraaide uiteinde in
de pluggen aangebracht tijdens het metselen van de gevelwand.
De spouwhaak wordt in de plug gejaagd met behulp van een hamer en een aangepaste inslagpijp.
Het aantal ISOLSTIFT spouwhaken wordt bepaald zoals elke andere standaard spouwhaak, volgens advies van
de stabiliteitsingenieur (over het algemeen worden 5 of 6 spouwhaken per m² voorzien)
De haak moet minimaal 50mm in de mortel van het metselwerk worden verankerd, maar om rekening te houden
met de toleranties op de werfplek, is het aangewezen deze te plaatsen tussen 60 en 75 mm.

Toepassing
ISOLSTIFT haken zijn geschikt voor de verankering van de gevelwand in het geval van dubbele muren.
ISOLSTIFT kan toegepast worden op verschillende types van draagstructuur en met alle soorten stijve en half
stijve isolatie.

Merk
ISOLSTIFT van PLAKA of gelijkwaardig

Opmeting
ISOLSTIFT per stuk
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