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Een Uiterst Effectief en 
Economisch Systeem 
voor het renoveren

van spouwmuren

BMT
RENOVATIE SPOUWANKER
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RENOVATIE
SPOUWANKER

DUURZAME OPLOSSING 

Het Renovatie Spouwanker van B+BTec 
is de meest veelzijdige en betrouwbare
oplossing voor het preventief renoveren 
van spouwmuren. 

Het roestvrijstalen spouwmuuranker heeft 
een uniek expansie systeem dat zeer 
geringe spreidkrachten in het basismateriaal (baksteen, kalkzandsteen blokken of beton) brengt. Het unieke 
ontwerp van het renovatie spouwanker vervangt de traditionele methode waarop spreidankers functioneren 
waarbij deze zeer ongewenste spanningen aanbrengen in het basismateriaal.

De renovatie spouwankers worden compleet voorgemonteerd geleverd, waardoor ze snel en eenvoudig vanaf 
de buitenzijde van het gebouw geplaatst kunnen worden. Een speciale coating op het spreidelement voor het 
binnenspouwblad zorgt voor een soepele, low friction bevestiging met een consistente expansie bij een laag 
aandraaimoment. De verankering in het binnenspouwblad kan voor het verankeren van het spreidelement in 
het buitenspouwblad getest worden.

Het renovatie spouwanker wordt in boorgaten van slechts 12 mm gemonteerd waardoor het vrijwel onzicht-
baar toegepast kan worden. In veel situaties worden de gaten, na montage van de renovatie spouwankers, 
afgedicht met speciale vulmiddelen.

STANDAARD: RVS 304 (A2)
OOK LEVERBAAR IN RVS 316 (A4)

TESTRAPPORTEN

Diverse onafhankelijke test- 
rapporten beschikbaar o.a.:

n B.W.T. Rotterdam
n  BRE digest 329/401
n CIRIA 117
n DD 140

Druipring voor het 
afvoeren van vocht

Spreidelement 
Buitenspouwblad

Spreidelement
Binnenspouwblad

Draad M6

l Corrosie Bestendig l Snel en Eenvoudig te plaatsen l Betrouwbare & 
Economische Oplossing l Geschikt voor de meeste Bouwmaterialen l 
Spreidelementen onafhankelijk te expanderen l Laag Aandraaimoment 
dus geringe Spreidkrachten l RVS 304 (A2) of RVS 316 (A4)  
l Spreidelementen ook leverbaar in PVC voor toepassingen in zachte 
steensoorten
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Art.-Nr.    Spouwanker* Boor Ø Spouwbreedte Beton Baksteen Blokken VE
  mm mm  15 N/mm2 7 N/mm2

3.776.200 MT 6 x 200 12  45 -   85 mm 8 6 3 1
3.776.225 MT 6 x 225 12  70 - 110 mm 8 6 3 1
3.776.255 MT 6 x 255 12  100 - 140 mm 8 6 3 1

BEZWIJKLAST in kNTECHNISCHE GEGEVENS

ACCESSOIRES REFERENTIES:

o.a.: 210  Woningen laagbouw Nijmegen. Wo-
ningstichting Nijmegen. l 3x2 Kopgevels 12 hoog 
Almelo West, Woningstchting Almelo. l 50 wonin-
gen Laagbouw Almelo de Riet, Almelo. l  25 wo-
ningen Laagbouw De Krim l  Hoofdkantoor Shell 
Den Haag l Flat Zwolle Tesselschadestraat gevel 
om liftschacht l Diverse Gevels Ouderenflat Arnhem 
Zuid. l Woningen laagbouw Amsterdam l Flat 
kopgevels te Amersfoort l Diverse kopgevels flats 
Dordrecht l Diverse kopgevels flats Hardenberg 
Noord l 98 woningen Javaplein Nijmegen.

Montageset compleet met 
momentsleutel en hulpstukken 
voor binnen- en 
buitenspouwblad. 
VE/1

Art. Nr. 3.760.000

*Afwijkende lengtes leverbaar op aanvraag.

GEVEL INSPECTIE

Om de conditie van spouwankers in bestaande gevels te 
controleren heeft B+BTec een inspectie-service in het leven 
geroepen.

Voor het inspecteren van gevels worden steekproefgewijs 
kleine gaten in het buitenspouwblad geboord, waarna met 
behulp van een endoscoop de conditie van de oorspronke-
lijk geplaatste spouwankers wordt bekeken.

Op deze wijze kan eenvoudig vastgesteld worden of er 
 corrosie is opgetreden.

De resultaten van de inspectie worden door B+BTec in 
een uitgebreid testrapport, compleet met foto- en/of video-
materiaal vastgelegd. 

Voor meer info bel: 0168 - 331 240



Munterij 8
4762 AH Zevenbergen

Postbus 17
4760 AA Zevenbergen

T 0168 331 240
F 0168 331 250
E info@bbtec.nl
www.bbtec.nl
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MONTAGE 

1.  Volgens maatvoerings-voorschriften gat Ø 12 mm 
 boren.

2. Anker inbrengen met voorgemonteerd hulpstuk

3. Momentsleutel aanbrengen waarmee het spreidelement 
 in het binnenspouwblad expandeert.

4. Momentsleutel met exact ingesteld aandraaimoment 
 (6,8 Nm) knikt.

5. De pal in tegenovergestelde richting draaien. 
 Hulpstuk verwijderen.

6. Hexagonaal hulpstuk en momentsleutel aanbrengen en 
 het spreidelement in het buitenspouwblad expanderen.

Bevestiging is gereed, waarna het boorgat op de voorge-
schreven wijze kan worden afgestopt.


