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TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Productbeschrijving 

 

 
Het ANKROMUR-systeem bestaat uit een verzinkt profiel in 
zwaluwstaartvorm, voorzien van een deksel. De uiteinden van de 
doos zijn gesloten door twee polystyreen stoppen. 
De verzinkte ANKROMUR-haken hebben een vorm aangepast aan 
het profiel. 
 
Het geheel laat toe om een metselwerk van bakstenen en blokken 
vast te hechten aan een gewapend betonnen structuur. 
 
 

 

Toepassingsgebied 
 

In de zones waar een metselwerkmuur haaks tegen een gewapend betonnen structuur wordt bevestigd. 
 
 

Eigenschappen 
 

Mechanische eigenschappen 

 

ANKROMUR-profiel 

Elektrolytisch verzinkt staal DC01 
(op basis van koudgewalste platen) 
Volgens de norm EN10130 : 

• Elasticiteitsgrens Re : ≤ 280 MPa 

• Trekweerstand Rm :270 tot 410 MPa 

• Rek bij breuk Ar  ≥ 28% 
Doorsnede in zwaluwstaartvorm 

ANKROMUR-deksel 
Composietmateriaal KAP (kraft, aluminium, 
polyethyleen) 

ANKROMUR-stoppen Polystyreen 

ANKROMUR-haken 
Warmverzinkte stalen draad 
Zinklaag : 9 tot 11 µm (tussen 65 en 80 g/m²) 
Trekweerstand : 450 tot 700 N/mm² 
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Dimensies 
 

Materiaal afmetingen 

Schema Omschrijving Afmetingen Gewicht Code 

 

ANKROMUR-profiel 
sectie 45 x 30 mm  
lengte  = 2,40 m 

1,24 kg/p PLMCOM 

ANKROMUR-deksel 
Lengte  = 1,20 m 
2 stukken per ANKROMUR-doos 

 

ANKROMUR-haak 
Diameter = 4 mm 
Lengte = 245 mm 

0,04 kg/p PLMC 
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