Constructieve problemen?
Wij bieden unieke herstel- en verankeringssystemen
met optimale prestaties.
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2nd generation Fixing Technology

Constructieve problemen?
Wij bieden u uitgebreide herstel- en verankeringssystemen voor elk vastgoed,
monumenten, bruggen, tunnels, kademuren en andere constructies. Onze systemen zijn
vervaardigd uit de meest recente “precise pitch” technologie. Met de zeer geavanceerde
producten en systemen is op praktische wijze elke soort constructie uiterst gunstig te
verbeteren.
Dankzij het gebruik van onze systemen worden dure alternatieven zoals afbreken en opnieuw
opbouwen van metselwerk overbodig en zorgt voor behoud van de huidige structuur van de
meest uiteenlopende objecten waaronder:
• Flatgebouwen

• Kademuren, bruggen en tunnels

• Monumenten en historische gebouwen

• Particuliere woningen

• Kerkelijke gebouwen

• Openbare gebouwen

• Kastelen

• Fabrieks- en bedrijfspanden

Bevestigingsmethode scheurherstel
Slijp een sleuf in de lintvoeg met een diepte van 30 mm in de muur langs een
lengte van 500 mm aan beide kanten van de scheur. Verwijder alle puinresten
en spoel grondig met water.
Plaats de WHO60® mortel met de verwerkingspomp achter in de sleuf en vul
deze evenredig voor ca. twee derde.

Plaats de Thor Helical Heliforce bar in de kern van de aangebrachte mortel tot
ca. twee derde van de sleufdiepte. Strijk uitgelopen mortel af en plaats daar
waar nodig mortel bij om de Heliforce bar goed in te bedden in de mortel.
Laat de WHO60® mortel ca. 15 minuten harden en voeg de sleuf dicht in de
wenselijke kleur. Gescheurde stenen kunnen worden hersteld met Thor Helical
restauratiemortel op kleur.

Thor Helical producten en systemen

Muurherstel

Insofast

Spouwankers

Scheurherstel

Lateiherstel

Bevestigingsmethode renovatie spouwankers
Boor een begeleidend gat in de juiste diameter.

Breng de Thor Helical Air-Twist 9 mm renovatie spouwanker aan op de
bijbehorend SDS tool. Stuur de verankering hamerend in de gevels middels een
klopboor die veilig vastgehouden kan worden met beide handen.

Nadat de verankering is aangebracht, vult u het geboorde gat met Thor Helical
restauratiemortel in de wenselijke kleur.
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