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Injectiemortel FIS VS
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De veelzijdige injectiemortel met verlengde opentijd voor

ongescheurd beton en metselwerk

BOUWMATERIALEN

Goedgekeurd voor verankeringen

in:

Beton C20/25 tot C50/60,

ongescheurd

Holle bouwstenen van lichtbeton

Holle bouwstenen van beton

Geperforeerde baksteen

Geperforeerde kalkzand-steen

Volle kalkzandsteen

Cellenbeton

Volle baksteen

Goedgekeurd voor

wapeningsverbindingen in:

Beton C12/15 tot C50/60

Tevens geschikt voor:

Beton C12/15

GOEDKEURINGEN

VOORDELEN

FIS VS met verlengde opentijd

voorkomt het voortijdig zetten van

de mortel bij zomers temperaturen

en is ideaal voor grote

boorgatdiepten.

FIS VS beschikt over een aantal

systeemgoedkeuringen, bijvoorbeeld

in ongescheurd beton, metselwerk

en wapeningsverbindingen. FIS VS is

daarom de universele injectiemortel

met gegarandeerde veiligheid voor

nagenoeg elke toepassing.

Het grote aantal accessoires is ideaal

voor injectiemortel FIS VS; het zorgt

voor een hogere mate van flexibiliteit

van het systeem; en het maakt het

groot aantal toepassingen mogelijk.

FIS VS 300 T kan worden gebruikt

met stabiele, standaard silicone-

dispensers. Er is geen speciale

uitrusting vereist.

TOEPASSINGEN

Injectiemortel voor gebruik met:

draadstangen FIS A, zie pagina

(beton), (metselwerk) en

(cellenbeton)

Anker met binnendraad RG MI, zie

pagina

Wapeningsanker FRA, zie pagina

Wapeningsstaven, zie pagina

Injectieankerhulzen FIS H, zie pagina

Centreerhuls cellenbeton PBZ, zie

pagina

Weersbestendig

reconstructiesysteem FWS, zie

pagina

WERKING

FIS VS is een 2-componenten

injectiemortel op basis van

vinylesterhybride met een verlengde

zettijd.

Zowel de hars als de harder zijn in

aparte kamers verpakt en worden

pas geactiveerd in de mengtuit.

De injectiekokers kunnen snel en

gebruiksvriendelijk samen met de

fischer dispensers worden gebruikt.

Gedeeltelijk verbruikte kokers

kunnen opnieuw worden gebruikt

door de mengtuit te vervangen.

Geschikte accessoires voor de

verschillende toepassingen vindt u

op de pagina's (ongescheurd beton),

(metselwerk), (cellenbeton) en

(wapeningsstaven).
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TECHNISCHE GEGEVENS

Injectiemortel FIS VS

G
o

ed
-k

eu
ri

n
g Talen op het label Inhoud

Artikelnaam Art.-Nr.

Injectiemortel FIS VS 150 C 045302 D, GB, F, I, NL, E 1 koker 145 ml, 2 x mengtuit

Injectiemortel FIS VS 150 C Set 045303 D, GB, F, I, NL, E Set voor geperforeerd metselwerk: 1
koker 145 ml, 2 x mengtuit FIS S, 6 x

FIS H 16 x 85 K

Injectiemortel FIS VS 100 P 072525 D, GB, F, I, NL, E 1 koker 100 ml, 2 x mengtuiten FIS S

FIS VS 300 T 093180 D, GB, F, NL, E, P 1 Koker 300 ml + 2 Mengtuiten

FIS S 061223 10 mengtuiten


