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Dit chemisch
verankeringshars POLY-
GPG Plus is geschikt voor
100% van de courante
toepassingen op hol en vol
metselwerk. Het kan veilig
binnen worden gebruikt
(COV A+) en waarborgt een
eenvoudige en perfecte
bevestiging dankzij een
exclusieve innovatie: de
plaatsingsindicatie Simpson
Strong-Tie.

ETA-POLY-GPG_GPG+

KENMERKEN

Materiaal

• Polyesterhars zonder styreen en reukloos.
• Draadstang LMAS: elektrolytisch verzinkt en

roestvrij staal.

Voordelen

• Peeler-systeem : eenvoudig en snel te gebruiken.
• Vrij van gevaarlijke bestanddelen, zonder styreen

en reukloos.
• Zonder waarschuwingssymbolen en

veiligheidswaarschuwingen.
• Opslag in ruimte voor onbrandbare producten.
• Het (al dan niet gebruikte) harspatroon kan

weggegooid worden met ongevaarlijk afval.

TOEPASSINGEN

Ondergrond

• Baksteen.
• Bouwsteen.
• Cellenbeton.

Toepassingsgebieden

• Rolluiken, Scharnieren voor luiken/poorten, antennes.
• Sanitair, radiatoren, airconditioners.
• Leuningen/hekwerk.

www.strongtie.nl
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/c/cdc-poly-gpg-gpg-v150626.pdf
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TECHNISCHE GEGEVENS

Productreferenties

Referentie Kleur Inhoud [ml] Gewicht [kg]
POLY-GPG Plus + LMAS M8 - - -

POLY-GPG Plus + LMAS M10 - - -
POLY-GPG Plus + LMAS M12 - - -

POLYGPGPLUS-G-NL - - -

Elke patroon wordt geleverd met twee spuitmonden. Veiligheidsinformatieblad te downloaden op www.strongtie.eu

Gebruiksbelastingen

Trek Afschuiving
Referentie

Volle baksteen Cellenbeton Holle baksteen
Holle

bouwsteen
Volle baksteen

Holle
bouwsteen

Holle baksteen
Holle

bouwsteen
POLY-

GPG Plus
+ LMAS M8

0.5 0.5 0.5 0.75 1.5 0.5 1.5 1.5

POLY-
GPG Plus +
LMAS M10

0.5 0.5 0.5 0.75 1.5 0.5 1.5 1.5

POLY-
GPG Plus +
LMAS M12

0.5 0.5 0.5 0.75 1.5 0.5 1.5 1.5

POLYGPGPLUS-
G-NL

- - - - - - - -

1) Gebruiksbelastingen: de uiterste gebruiksbelastingen (zonder wegingsfactor) werden bepaald op basis van minimumwaarden van
laboratoriumproeven en rekening houdend met een minimale veiligheidsfactor 4. Bij de gebruiksbelastingen is rekening gehouden met de positie van
de verankering in de ondergrond en wordt ervan uitgegaan dat de plaatsingsmethode juist is toegepast. Bij holle ondergronden waarvan de sterkte
onbekend is, moeten proeven ter plaatse worden uitgevoerd (overeenkomstig de CISMA-aanbevelingen voor vaklui in de bouwsector om pluggen in situ
te beproeven).

www.strongtie.nl
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PLAATSING

Plaatsingstijd

Temperatuur [°C] -5 0 5 10 20 30
Verwerkingstijd 2.15 1.15 8min 5.30min 2min 1min
Belastbaar na 4.00 2.00 1.00 50min 30min 15min

 

1. Gat boren. 2.
Schoonborstelen.

3. Zeefhuls
insteken.

4. Vullen vanaf
bodemgat naar
buiten door bij
het pompen
telkens één
maatstreep op
de spuitmond
achteruit te
gaan.

5. Ankerstang
licht draaiend
insteken.

1. Gat boren.

2. Boorgat
reinigen door
uitborstelen en
uitblazen zoals
aangegeven op
de patroon.

3. Gat voor
de helft tot
twee derde
vullen vanaf
het bodemgat
naar buiten door
bij het pompen
telkens één
maatstreep op
de spuitmond
achteruit te
gaan.

4. Draadstang
insteken door
langzaam van
links naar rechts
te draaien.
U kunt de
draadstang
verplaatsen of
hars toevoegen
zolang de
verwerkingstijd
niet bereikt is.

5. Vastzetten
na het bereiken
van de
uithardingstijd.
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