
fischer kemväska
allt för ett korrekt montage

För att uppnå rätt utdragsvärde är det viktigt att man gör montaget rätt. 
Med fischers kemväska får du med dig det som behövs för att göra ett 
korrekt montage och skapa en av de starkast möjliga infästningarna. 
Renblåsningspump, två borstar för olika håldiametrar och en stabil pistol för 
300ml tub, allt förpackat i en L-Boxx som lätt kopplas ihop med ex. maskinlådan 
från Bosch.

Ett korrekt montage:
Borra med borrdiameter enligt anvisningen på baksidan. • 
Blås rent hålet två gånger. • 
Borsta rent hålet två gånger• 
Blås rent ytterligare två gånger.• 
Pumpa i ankarmassa från botten av hålet. • 

 Mängd enligt anvisningen på baksidan.
Montera gängstången med en roterande rörelse.• 

Innehåll i kemväska 583004
Pistol 53117
Renblåsningspump
2 st borstset 
L-Boxx

Artikel: 583004

Innehåll i kemväska 583002
Pistol 560150
Renblåsningspump
2 st borstset 
L-Boxx



fischer ankarmassa

fischer ankarmassa är en styrenfri hybridankarmassa för tung infästning i alla 
stenmaterial. Med fischer ankarmassa räcker det med en typ av ankarmassa 
oavsett om du skall montera i betong, lättbetong, tegel osv.  För att uppnå max 
belastning är rengöring av borrhålet viktigt. 2 x blås, 2 x borstning, 2 x blås.

Gängstång mm 6 8 10 12 16 20 24 30

Borrdiameter mm 8 10 12 14 18 24 28 35

Sättdjup mm (min/max) 
(Borrdjup i betongen)

50-72 64-96 80-120 96-144 128-192 160-240 192-288 240-360

Antal gängstänger per 
tub
Fis V 300 T 
(min-max sättdjup)

70 70-46 46-28 35-23 17-12 7-4 5-3 2-1,5

Åtgång skaldelar  
(min-max sättdjup)

2-2 2-3 3-5 4-6 8-11 20-29 28-42 53-79

Tillåten belastning kN  
(min-max sättdjup)

3,4-4,8 7-10,5 11-16,5 15,8-38,3 25,5-38,3 37,9-56,8 51,7-77,6 74,5-114,4

        Tillåten draglast per ankare i icke sprucken betong B20/25 vid stålkvalitet >5,8. För mer detaljerad information, se 
vår katalog. Nödvändig massamängd i skaldelar. FIS V 300 innehåller 150 skaldelar. Skala finns på tuben. Antal 
gängstänger per tub är beräknat med ett blandarrör och utan spill. 1kN=100Kg.  

Genomsticksmontage

Planmontage


