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Protector stekeindbeveiliger
Herbruikbare universele
stekeindbeveiliger uit signaalkleurig
oranje slagvaste kunststof met een
lengte van 1 meter. Toepasbaar op
wapening ø8 t/m ø40 mm.
Twee uitvoeringen: zonder stalen
valplaat (stootbeveiliging en
signaalfunctie) of met stalen
valplaat (valbeveiliging).

PSI afdichtpluggen
Het PSI afdichtingsysteem is hét
ideale afdichtingsysteem voor de
enkelvoudige doorvoering van
leidingen. De afdichting bestaat uit
twee gelijke, halfronde rubberen
delen en kent een tweetal
toepassingsgebieden: toepassing
in PVC mantelbuizen en toepassing
in standaard boorgaten.

Betonprop BPV
Betonprop BPV wordt standaard
toegepast bij kimankers in dekking
45 mm en kan daarnaast als
afstandhouder op de kopse kant
van een wapeningstekeind ø16
mm gebruikt worden. Betonprop
BPV is KOMO gecertificeerd ,
geschikt voor alle milieuklassen
en in elke gewenste dekking en
voor zowel vuil- als schoonwerk
leverbaar.

UFO sluitstrip
Deze waterkering uit zwellend
thermoplastisch synthetisch
rubber is toepasbaar met een
standaard rioolbuis. Met een
simpele inhaak sluiting is deze
waterkering in enkele seconden
te monteren. Door het zwelvermogen wordt een eventuele
lekkage rond de doorvoer actief
gedicht. Getest tot 6 Bar druk.

Omniguard 110 NP
beschermfolie
Met deze spuitfolie zijn glasramen
of architectonisch /zichtwerk beton
optimaal beschermd. Omniguard
110 NP is geschikt voor zowel
binnen- als buitentoepassingen.
Na einde werkzaamheden
eenvoudig te verwijderen. Zelf
aanbrengen of vakkundig laten
uitvoeren door Innofix.

Fixatiekraag
Voor fixeren van PVC buizen in
beton. Gemaakt van
hoogwaardig, speciaal voor deze
toepassing samengesteld rubber.
Direct te lijmen op de PVC
doorvoerbuis.
Tip: toepassen in combinatie met
de UFO sluitstrip waterkering!

TT-staafkoppelingen
Met name bij infrastructurele
projecten worden TTstaafkoppelingen toegepast. Op
de bouwplaats kan Hakron een
draadsnijmachine plaatsen om
wapeningstaven te voorzien van
conisch schroefdraad. Slechts één TT
schroefdraadbus per staafkoppeling,
ongeacht de diameter (t/m ø50
mm!) van de wapeningstaaf!

Brandwerende voegvulling
Vedafeu C is een indrukbaar, niet
brandbaar voegvullingsmateriaal
dat vervaardigd is van minerale
vezels die zijn samengebonden
met glasvezelgaren. Ook geschikt
voor werkende voegen waar de
doorslag van brand
en rookgassen moet worden
voorkomen.

Poly leece
waterdichtingsmembraan
Voor uitwendige afdichting van
stortvoegen en volledige
afdichting van oppervlak bij in het
werk gestort beton. Of achteraf
afdichting d.m.v. verlijming op
betonoppervlak. Hakron ontzorgt:
laat Polyfleece op uw locatie
aanbrengen door de vakmensen
van dochteronderneming Innofix.

Blowerproof Liquid (Brush) LD
Eén oplossing voor praktisch elk
detail bij luchtdicht bouwen,
zowel bij nieuwbouw als renovatie.
Eenvoudig zelf aanbrengen of op
het werk door Innofix.

www.hakron.eu

Met Blowerproof zet u een grote
stap richting BENG!
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Multi D prefab
De Multi D prefab verankering van
Certacon is een innovatief systeem
voor bevestigingen van dragende
prefab-betonelementen, waarmee
ook afwijkingen in de vloerrand
worden opgevangen. Door de
tweede stelschroef zijn elementen
eenvoudig te stellen en aan de
vloer te verbinden.

Filmtip!
Snel zien wat Hakron en haar
divisies voor u kunnen betekenen?
Bekijk onze korte bedrijfsfilms
online. In een paar minuten tijd
krijgt u een helder beeld. Bekijk
de films op www.hakron.eu of op
You Tube via het Hakron-kanaal.
Nieuw: ook de Innofix bedrijfsfilm
is nu online, ga hiervoor naar
www.innofix.eu.

Helpende hand
Hakron-producten deskundig laten
aanbrengen? Innofix is hiervoor
uw helpende hand, vakkundig en
met VCA-diploma. Bijvoorbeeld bij
luchtdicht bouwen, kelderdichting,
betoninjectie/betonreparatie ,
voegenband lassen/vulkaniseren
of aanbrengen van Omniguard
beschermfolie. Vraag naar de
mogelijkheden voor uw project.

BIM-objecten
Van diverse Hakron-producten
zijn BIM-objecten beschikbaar.
Voorbeelden van productgroepen
zijn: instort- en hijsvoorzieningen,
wapeningskoppelingsystemen,
dilatatiebekistingen, voorraadlateien, sparingsbuizen en
voegenbanden. Zowel losse
BIM-objecten als de complete
verzameling zijn op
www.bimobject.com/hakron en
www.hakron.nl te downloaden.

Hakron-Terwa catalogus
Werkzaam in de prefabbetonindustrie, bijvoorbeeld als
werkvoorbereider of inkoper?
Vraag snel de gloednieuwe
catalogus aan! Zodra verschenen
ontvangt u dan als eerste de
Hakron-Terwa catalogus met
daarin het uitgebreide
assortiment productoplossingen
voor prefab-betonelementen. Ook
als PDF te downloaden op
www.hakronterwa.nl

Brochure Luchtdicht bouwen
Diverse producten en oplossingen
voor luchtdicht bouwen van
Hakron zijn samengevat in de
brochure ‘Luchtdicht bouwen’.
Download de brochure op www.
hakron.nl en/of neem contact op
met onze technisch adviseurs voor
een deskundig advies.

Luchtdicht bouwen

Woningbouwcatalogus 19
Specifiek overzicht van producten
voor woningbouw en geveldichting.
In deze geactualiseerde herdruk
is ook productinformatie over
Omniguard beschermfolie en de
brochure Luchtdicht Bouwen
opgenomen.
Woningbouw
Catalogus 19

www.hakron.eu

Online
Ga naar www.hakron.nl voor de
online catalogus met zoekfunctie,
voor 2D/ 3D-bestanden, BIMmodellen en rekensoftware.
Download PIB’s
(Product Informatiebladen),
VIB’s (Veiligheid
Informatiebladen), MIB’s
(Montage Instructiebladen),
catalogi en brochures.

