fisufor plug
®

Metselwerkwapening met overlapping
zonder handmatige tussenkomst

grupo

fisufor plug®
OMSCHRIJVING
fisufor®

plug is een geprefabriceerde
metselwerkwapening,
bestaande
uit
twee
evenwijdig lopende langsdraden die verbonden
zijn door middel van een centrale draad. Deze
centrale draad heeft een gebogen structuur
en is in hetzelfde vlak aan de binnenzijde van
de langsdraden gelast. De langsdraden en
diagonaaldraden worden dus niet op elkaar
geplaatst en de maximale dikte van de wapening
is gelijk aan de diameter van de langsdraden.
Het staal dat bij de productie wordt gebruikt,
beantwoordt aan de norm EN 10020.

fisufor® plug

draagt de CE-markering en
voldoet aan de specificaties van de norm EN 8453; 2006+A1:2008.

fisufor® plug

kenmerkt zich door een innovatief design dat het overlappen van wapeningen mogelijk
maakt zonder enige manuele tussenkomst, waarbij de wapening in de overlapzone dezelfde nominale
breedte behoudt.

De uiteinden van de fisufor® plug wapeningselementen hebben een speciale geometrische configuratie
in de vorm van een stekker waardoor een overlap van 250 mm kan worden gemaakt zonder een draad
te hoeven doorknippen.
Tevens is de diagonaaldraad op die plaats platgedrukt om een minimale morteldekking te kunnen
garanderen

TYPES
I.

VOLGENS HET TYPE DRAAD

VOORDELEN
Effen

Gekarteld (op aanvraag)

II. VOLGENS DE BESCHERMING TEGEN CORROSIE

fisufor® plug Z,
Overlappingsproces
Verhoogt de buigsterkte van de muur.
Garandeert een goede krachtoverbrenging.

Vereist geen handmatige tussenkomst.

vervaardigd uit staaldraad in

fisufor® plug E,

vervaardigd uit thermisch

thermisch verzinkte uitvoering met een zinklaag

verzinkte staaldraad met een zinklaag van

van minimum 70 gr/m2 volgens de norm EN

minimum 70 gr/m2 volgens de norm EN 10244

10244.

en een epoxy-eindlaag van minimum 80 μm

fisufor plug I,
®

vervaardigd

uit

roestvrije

volgens de norm EN 10245.

staaldraad volgens de norm EN 10088.
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fisufor plug®
AFMETINGEN

TECHNISCHE PRESTATIES
TYPES fisufor

®

plug

BREEDTE

Ø Langsdraad

FISUFOR PLUG Z 4055/Z

55

3,7

FISUFOR PLUG Z 4075/Z

75

3,7

3

28,56

0,694

3050

FISUFOR PLUG Z 4100/Z

100

3,7

3

28,56

0,702

3050

FISUFOR PLUG Z 4160/Z

160

3,7

3

28,56

0,729

3050

FISUFOR PLUG Z 4200/Z

200

3,7

3

28,56

0,751

3050

FISUFOR PLUG E 4055/E

55

3,7

3

28,56

0,700

3050

FISUFOR PLUG E 4075/E

75

3,7

3

28,56

0,705

3050

FISUFOR PLUG E 4100/E

100

3,7

3

28,56

0,713

3050

FISUFOR PLUG E 4160/E

160

3,7

3

28,56

0,750

3050

FISUFOR PLUG E 4200/E

200

3,7

3

28,56

0,762

3050

FISUFOR PLUG I 4055/I

55

3,7

3

28,56

0,698

3050

FISUFOR PLUG I 4075/I

75

3,7

3

28,56

0,703

3050

FISUFOR PLUG I 4100/I

100

3,7

3

28,56

0,711

3050

FISUFOR PLUG I 4160/I

160

3,7

3

28,56

0,738

3050

FISUFOR PLUG I 4200/I

200

3,7

3

28,56

0,751

3050

NAAM

(mm)

(mm)

Ø Diagonaaldraad DOORSNEDE WAPENING GEWICHT
(mm)

(mm2)

(kg)

3

28,56

0,689

LENGTE

VERHOGING VAN DE BUIGSTERKTE VAN DE MUUR

(mm)

Alle in de handel verkrijgbare wapeningen overlappen

3050

elkaar aan de buitenzijde.

fisufor®plug is de enige

TRADITIONELE WAPENING

R

N - NOMINALE BREEDTE VAN DE WAPENING
R - WERKELIJKE BREEDTE VAN DE VERSTERKING
= N + 20 mm + Ø VAN DE LANGSDRAAD.

N

Bij de keuze van de wapening die het meest geschikt
is voor de muur moet worden gekozen voor de
breedste wapening die voldoet aan:

R

Totale breedte van de mortel ≥ dan R + 30 mm.

WAPENING fisufor® plug

N

Andere breedtes beschikbaar op aanvraag.

R

Wapening met gekartelde draad op aanvraag.

R

PRESENTATIE

Pakken van 25 stuks.
Pallets van 52 pakken (1300 stuks of 3050 ml)
pak

bevat

een

identificatielabel

met

productomschrijving, barcode en partijnummer.

R - WERKELIJKE BREEDTE VAN DE VERSTERKING = N
Bij de keuze van de wapening die het meest geschikt
is voor de muur moet worden gekozen voor de
breedste wapening die voldoet aan:
Totale breedte van de mortel ≥ dan N + 30 mm.

de langsdraden (die de mechanische arm van de
sectie vertegenwoordigt):

fyd

weerstand van het staal

Immers, de buigsterkte van een sectie van
een samengesteld materiaal, zoals gewapend
metselwerk, wordt in wezen verkregen als het
resultaat van twee parameters: het doorsnede
oppervlak van de langsdraden (dat de sterkte van
het staal vertegenwoordigt) en de scheiding tussen

as

wapeningsbreedte

betekent

fisufor® plug,

Stukken van 3050 mm.

N - NOMINALE BREEDTE VAN DE WAPENING

dat dankzij het gebruik van
bij eenzelfde lintvoegbreedte,
bredere wapeningselementen kunnen worden
aangebracht, wat neerkomt op een grotere
mechanische arm van de sectie en dus een
evenredige verhoging van de buigsterkte van de
muur. Hierdoor kan de mechanische prestatie van
de gewapende muur tot 20% toenemen, zonder een
verhoging van de hoeveelheid staal en dus zonder
een verhoging van de kosten van de bouweenheid.

Dit

Elk

wapening met overlapping aan de binnenzijde, door
de haar kenmerkende “PLUG-structuur”.

MRd = Us • zs = As • fyd • as
Waarbij:
MRd buigsterkte
As

staaloppervlak aan weerszijden

Zoals blijkt uit het bovenstaande, komt een
verhoging van de wapeningsbreedte neer op een
evenredige verhoging van de weerstand van de
muur, met behoud van dezelfde doorsnede van de
draden.
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