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De stekankers en stekeinden moeten dusdanig worden 
opgeslagen en verwerkt, dat deze vrij zijn van vuil en 
probleemloos in elkaar gedraaid kunnen worden.
HALFEN levert accessoires voor bevestiging aan de 
bekisting en bescherming. Deze worden aanbevolen.
Een uitgebreid assortiment van accessoires kan ter plaatste 
worden gebruikt voor montage van de wapening 
doorkoppelingen.  
Typen 2250, 2275, 2280, 2282 en 2600 garanderen een 

optimale bevestiging van de stekankers aan de bekisting.  
Kunststof afsluitdoppen 2244 beschermen de draadbussen 
tegen indringen van vuil en betonwater. 
Voor verdere bescherming raden wij aan de interne 
schroefdraad in te vetten. 
Een momentsleutel is verkrijgbaar om ervoor te zorgen dat de 
verbindingen correct worden vastgedraaid. 
Voor het juiste aandraaimoment zie tabel op pagina 4. 

Algemene inbouwinstructies

Lassen

Alle stalen producten in de technische documentatie 
(DEMU-COUP) zijn lasbaar. Het lassen, ook hechtlassen, 
aan DEMU-producten kan de mechanische eigenschappen 
van deze producten negatief beïnvloeden. Dit kan 
consequenties hebben voor de belastbaarheid en andere 
gebruikseigenschappen van het product.

Indien lassen in de toepassing onvermijdelijk is, dient  
rekening te worden gehouden met het volgende:
•	 een mogelijke reductie van belastbaarheid en een 

mogelijke wijziging in gebruikseigenschappen.
•	 verwijder de eventueel aanwezige coatinglaag voor het 

lassen en zorg ervoor dat lasdampen veilig worden 
afgezogen.

•	 gebruik voorgeschreven beschermingsmiddelen.
•	 de klant is verantwoordelijk voor naleving van de 

geldende lasvoorschriften.

HALFEN  en  DEMU zijn niet aansprakelijk voor 
eventuele schade ontstaan aan of door
DEMU-producten waaraan gelast is.

Deze montagehandleiding geldt voor de volgende DEMU doorkoppelsystemen:

Systeemtypes

Stekanker, staafanker   
types 4010 (GV, FV), 2010 (GV), 3016 (GV),  
3010 (A4-80)

Speciaal stekanker, stekeind  
types 4030 (GV, FV), 4035 (GV), 2040

Stekeind  
types 2020, 2020-P

Koppelstuk  
types 4015 (GV)
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dnom M16 M20 M24 M30*

* alleen type 2280 beschikbaar

dnom M16 M20 M24 M30 M36 M42

dB bevesti-
gingsbout M8 M8 M10 M10 M10 M12

Montage van
montagenippelMontagenippel  

type 2600

Flensplaat 
type 2280

Montage van
flensplaat

Breekpen 
type 2250

Boor gat  
in bekisting

Montagenippel 
type 2600

Beschikbare diameter schroefdraad: M16– M42

Flensplaat  
type 2275 (h = 2 mm)

Beschikbare diameter schroefdraad: M16 – M30

Afbeelding 1

dnom M16 M20 M24

∅ boorgat 
[mm] 17 17 17

Beschikbare diameter schroefdraad: M16 – M24Breekpen  
type 2250

Afbeelding 2

dnom M16 M20 M24 M30 M36 M42

Kunststof afsluitdop  
type 2244

Beschikbare diameter schroefdraad: M16 – M42Afsluitdop
type 2244

Afbeelding 3

Afbeelding 4

 
type 2280 (h = 10 mm)

Montage van accessoires
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Montage in stappen

Bevestiging aan de bekisting Voorbereiding voor montage Stekeinden inschroeven  
met een momentsleutel 

Zeskant bout 
losdraaien

Voorbeeld D
met  
zeskant bout 

Voorbeeld A
met  
kunststof flensplaat

Flensplaat met 
schroevendraaier 
losdraaien

Flensplaat 
type 2280

Montage van
flensplaat

Restant van 
breekpen
losdraaien

Voorbeeld B
met  
kunststof breekpen

Breekpen 
type 2250

Boor gat  
in bekisting

Afsluitdop
verwijderen

Voorbeeld C
met  
afsluitdop

Kunststof afsluitdop  
type 2244

Montage van
montagenippel

Voorbeeld E
met  
montagenippel 
en zeskant bout

Montagenippel  
type 2600

Zeskant bout en  
montagenippel 
losdraaien

Aandraaimomenten

Staafdiameter [mm] 12 16 20 25 32 40

Aandraaimoment [Nm] 75 100 160 250 400 400

Aandraaimoment toleranties ± 5%

 Stekankers en stekeinden moeten zodanig worden opgeslagen dat ze vrij blijven van vuil om ervoor te zorgen  
dat ze eenvoudig kunnen worden aangesloten. Voor verdere bescherming tegen indringen van vuil en betonslib 
adviseren wij de binnenzijde van de draadbus in te vetten. Stekeinden moeten worden aangedraaid met een  
momentsleutel dat is ingesteld op het juiste aandraaimoment.
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1.  Draai de draadstang in het stekanker   
tot de inschroeflengte (a) is bereikt.

Onderdelen worden los geleverd.i

Toepassing
Het koppelstuk wordt gebruikt in verbindingen waar 
wapeningsstaven niet vrij draaibaar zijn. Het koppelstuk is 
beschikbaar voor wapeningsstaven met diameter 12 mm 
tot 32 mm.

Toepassingsvoorbeelden:
•	aansluiten	van	gebogen	wapeningsstaven 
•	verbinden	van	prefab	wapeningselementen 
•	dichten	van	kleine	afstanden	tussen	twee	bevestigde			
   staven

1.

2.

3.

4.

2.  Draai de eerste moer vast met een momentsleutel   
tot het voorgeschreven aandraaimoment (zie pag. 22).

3.  De draadbus en tweede moer op het stekeind  
schroeven; zorg ervoor dat de draadbus goed vast zit.

4.  De moer tegen de draadbus schroeven tot het  
voorgeschreven aandraaimoment (zie pag. 22) is bereikt.

Combinaties

Stekanker 4015 Stekeind

4010 2020

3016 2020-P

3010 4035

4030 2040

4035

- Buigvormen - Buigvormen

verbinden 
met…

Montage van het koppelstuk
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HALFEN is wereldwijd in meer dan 35 landen vertegenwoordigd. 

Indien u meer informatie over HALFEN wenst, neem dan contact met ons op.

ADRES

INTERNET

www.halfen.nl

• Nieuws • Producten • Documentatie • Download • Adressen/Contact

• Praktijk • Nieuwsbrief • Referenties • Beurzen • Over HALFEN 

HALFEN b.v. 

Postbus 1

7620 AA  Borne

Oostermaat 3

7623 CS  Borne

Tel. +31 (0) 74 - 267 14 49 

Fax +31 (0) 74 - 267 26 59

beton@halfen.nl

www.halfen.nl

CONTACT 

HALFEN wereldwijd

OPMERKINGEN

Technische en constructieve wijzigingen voorbehouden

De informatie in deze catalogus is gebaseerd op de op moment van verschijnen bekende techniek.  

Technische en constructieve wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. HALFEN b.v. neemt geen enkele  

verantwoording voor de juistheid van de inhoud van deze catalogus of eventuele drukfouten.

Het HALFEN kwaliteitsmanagementsysteem is voor de productielocaties in Duitsland, Frankrijk, 

Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Tsjechië en Nederland gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008, 

certificaatnummer QS-281 HH.


