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Opgesteld door: SB Bekrachtigd door: VH 

 

 

 

Het product: Kelfort® chemisch anker is een twee-componenten chemisch anker 

op basis van styreenvrije polyesterharsen voor een snelle 

verankering van dynamisch belaste constructies, bouwelementen, 

technische apparatuur of steigers. 

 

Eigenschappen: Snelle verwerking 

Snelle uitharding en zeer sterk eindresultaat 

Massieve en holle ondergronden 

2-componenten in 1 koker 

Geen speciaal kitpistool nodig 

Gebruiksklaar 

Voor draadeinden M8 tot M24 

Geschikt voor alkalische omgevingen 

Toepasbaar tot +5°C 

Spanningsvrije montage 
 

De toepassing Kelfort® chemisch anker is speciaal ontwikkeld voor het “heavy- 

duty” verankeren van draadeinden, bouten en schroeven in 

massieve en holle ondergronden als beton, cellenbeton, licht 

gewicht beton, metselwerk en steen. Als synthetisch 

reparatiecement voor beton. Kelfort® chemisch anker kan gebruikt 

worden gedurende de houdbaarheid door eenvoudig de statische 

mixer en de schroefdop op de koker te vervangen. 

 

Beperkingen: Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, 

neopreen en bitumineuze ondergronden 

 
Leveringsvorm: 

Kleur: Grijs. 

EAN-code: 8714678113468. 
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Verpakking: Koker 280 ml. 
 

Productiegegevens: De productiedatum en het lotnummer zijn aangegeven op de koker. 

 

Houdbaarheid: Minimaal 18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking bij 

temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. 

 

Technische gegevens: 

 

Applicatie temperatuur: -5°C till +35°C 

Basis: Styrene-free unsaturated polyester resins 

Uithardingstijd: 20 till 360 minutes depending on temperature, consider the table 

minimum curing time at page 4. 

Dichtheid: 1,80 g/ml 

Vorstbestendigheid till -15°C 

gedurende transport: 

 

Temperatuur -5° till +35°C 

bestendigheid: 

 

Gebruik: Fill opening for 1/3 till ½ with Kelfort® chemisch anker. 
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Gebruiksaanwijzing: Het is noodzakelijk om het boorgat grondig te reinigen met een 

pijpstaalborstel. Uitblazen met een pomp. Breng het homogeen 

gemengde materiaal in het boorgat. Gebruik de eerste 10 cm van het 

materiaal na uitspuiten niet. Vul de opening voor 1/3  tot 1/2 met het 

homogene materiaal. Plaats het draadeind of bout door te drukken en 

met de klok mee draaien. Wacht tot materiaal volledig is uitgehard 

voordat verankeringsitems worden bevestigd.  

Toepassing in massieve materialen 

 

Boor alle gaten 
Verwijder stof met 
blaaspomp 

verwijder alle 

loszittende deeltjes 

en stof met een 
borstel  

verwijder de laatste 

stofresten 

Spuit 

minimaal 10 cm uit 
om een homogeen 

mengsel van Kelfort 

Chemisch anker te 
krijgen 

Vul het gat voor 

ongeveer 50% met 

Kelfort Chemisch 
anker 

Plaats het 

draadeind, al 

draaiend in de 
richting van de 

schroefdraad in het 

voorgeboorde gat 

De belasting mag 

geplaatst worden 

zodra het materiaal 
volledig is uitgehard 

Toepassing in holle materialen 

Boor 

alle gaten 
Verwijder stof met 

een blaaspomp 
Verwijder alle 
loszittende deeltjes 

met borstel 

Plaats metalen of 

plastic plug 

Spuit 

minimaal 10cm uit om 

een homogeen 

mengsel van Kelfort 
Chemisch anker te 

krijgen 

Vul het gat voor 
ongeveer 50% met 

Kelfort Chemisch 

anker 

Plaat het draadeind 
al draaiend in de 

richting van de 

schroefdraad in het 
voorgeboorde gat 

de 

belasting mag 
geplaatst worden 

zodra het materiaal 

volledig is uitgehard.  
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Voorbehandeling 

en afwerking: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Kelfort chemisch 

anker gaat gebruiken. Ondergronden dienen schoon, droog en 

draagkrachtig te zijn. Voorafgaande de applicatie altijd een 

hechtproef uitvoeren. 
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Schoonmaken: Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp 

van een Kelfort® Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen 

mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd 

met Kelfort® handreinigingsdoekjes. 


