
Nieuwsbrief spouwverankering

CORROSIE

Terwijl in al onze buurlanden verankerd wordt met inox 
spouwverankering, blijft het merendeel van de Bel-
gische werven uitgevoerd worden met standaard ver-
zinkte ankers...

In Nederland werden, naar aanleiding van enkele ern-
stige schadegevallen, op grote schaal controles uitge-
voerd op de staat van de spouwankers in de bouwpro-
jecten. En als gevolg van deze controles, werd beslist bij 
heel wat gebouwen de verankering te gaan renoveren.
De Eurocode 6 beschrijft in detail welke materialen ge-
bruikt moeten worden, in welke omgeving. 

Kort samengevat vallen de meeste bouwprojecten in 
België onder blootstellingsklasse MX3 (buitengevels 
onderhevig aan vocht en temperatuurschommelingen) 
en MX4 (zilte omgeving zoals kustregio’s en wegen 
waar strooizout gebruikt wordt).

Voor blootstellingsklasse MX3 en MX4 schrijft de 
Eurocode expliciet inox spouwverankering voor. Dus 
dit moet de algemene norm zijn op alle werven.

Alternatieve corrosiebeschermingen, zoals zink-
alu coatings, worden stellig afgeraden omdat alu-
minium actief in reactie gaat treden met cement, 
de mortel poreus maakt, de hechting vermindert, 
en het corrosieproces versnelt1.

1 Advies Bekaert NV & Sirris

WINDBELASTING

De  gevelbelasting be-
draagt in België tussen 
de 40 kg en 200kg/
m2, afhankelijk van de 
locatie en de hoogte 
van het gebouw.

Zwakke of onvoldoende spouwverankering kan ervoor 
zorgen dat de voegen of de gevel gaat barsten, of in 
het ergste geval (bv bij storm) gaat uithellen en 
instorten. 

Verkeerstrillingen die op het gelijkvloers weinig effect 
hebben, kunnen op de 3e verdieping reeds een funda-
mentele impact hebben.

Ook hier wordt nog te vaak gebruik gemaakt van 
‘gewone’ isolatiepluggen om de spouwankers in te 
bevestigen. 
Een isolatieplug werd ontwikkeld om isolatie te beves-
tigen, en moet enkel aan neerwaardse afschuiflasten 
weerstaan. 

Een isolatieplug is m.a.w. geen spouwankerplug.

Om een spouwanker correct te bevestigen moet 
uiteraard een aangepast product gebruikt worden.

Een goede verankering, aangepast aan het gebruikte 
type binnenmuursteen, is essentieel.

Als fabrikant van spouwverankering houden wij eraan 
hierover duidelijk te communiceren.

“Het wordt dringend tijd dat we onze 
gevels correct verankeren, conform de 
geldende normering. 
Op termijn zijn de risico’s te groot “

“Meer dan 25% van de werven wordt 
fout verankerd “



LONGLIFE, een Belgische primeur 

Door de staaldraad te coaten met polyethyleen, 
wordt deze beschermd tegen vocht, zouten, en 
cement dat door zijn erg hoge PH waarde roest- 
vorming kan versnellen.

Connecton en Bekaert werkten samen om deze 

toepassing voor spouwverankering te optimali-
seren. 

De LongLife spouwankers zijn meteen geschikt 
voor toepassing in een MX3 en MX4 blootstel-
lingsklasse. 

        Zn

     PET

  Fe

ISOLFIX NT 

Zoals gezegd, een isolatieplug is geen spouwankerplug. 
En toch worden op onze werven nog veel isolatiepluggen ge-
bruikt om de gevel te verankeren.

Connecton ontwikkelde een nieuwe universele spouwankerplug,  
die uitgetest werd in samenwerking met de belangrijkste fabri-
kanten van binnenmuurstenen.

Steen type boor Ø Force (N)
max Fd aanbevolen # ankers/m2 

<5mm way < 5m > 5m > 10m

WIENERBERGER 

Powerbrick 9,5 1340 496 4 5 6

Thermobrick &&  PLS 500 9,5 1111 411 5 5 6

PLS Lambda 9,5 1112 412 5 5 6

PLOEGSTEERT 

Thermobloc 9,5 1308 485 4 5 6

Barrybloc SB Bloc 9,5 1620 600 4 5 6

Thermobloc lijmsysteem 9,5 1089 403 5 5 6

Barrybloc hoge weerstand 9,5 1140 423 5 5 6

DUMOULIN 

Snelbouwsteen 9,5 1136 421 5 5 6

BETONBLOK

Vol - Plein 10 1574 585 4 5 6

Hol / creux wanddikte 3cm 9,5 1015 376 5 5 6

YTONG 

Ytong C2/300* 9,5 1836 680 4 5 6

Ytong C3/450* 9,5 1954 724 4 5 6

Ytong C4/550 9,5 1002 371 5 5 6

Ytong C5/650 9,5 1600 593 4 5 6

SILKA KALKZANDSTEEN 
SILKA SILICO-CALCAIRE 

Vol 10 1065 394 5 5 6

Hol / creux 9,5 1336 495 4 5 6

* Plug te bevestigen met Sika Anchorfix n°1 

Neutrale bestektekst op www.Connecton.be


