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De kolomvoet PISB160G-
K biedt een hoge
belastingsterkte op druk tot
een karakteristieke waarde
van 12 ton evenals opwaartse
drukkrachten dankzij zijn
verticaal insteekblad. Hij
moet worden vastgebout
op een harde ondergrond
van het type beton. Hij wordt
aangeboden in kitvorm met
twee doorsteekankers WA
M12-109/10.

ETA-07/0285, NL-DoP-e07-0285

KENMERKEN

Materiaal

• S235JR overeenkomstig NF EN 10025-2.
• Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF

EN ISO 1461.

Voordelen

• Hoge belastingsterkte op druk
• Model aangeboden in kitvorm met doorsteekankers

TOEPASSINGEN

Ondergrond

• Drager : beton.
• Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout.

Intended use

• Constructiedragende kolom voor zware belasting.
• Vloer.
• Luifel.
• Veranda.

www.strongtie.nl
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/e/eta070285-sst-pb-hd-r5-2015.pdf
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/n/nl-dop-e07-0285-issue-3.pdf


Datasheet

PISB - KOLOMVOETEN VOOR ZWARE BELASTING

PISB - Kolomvoeten voor zware belasting page
2/3

ZAC des quatre chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00 / fax : +33 2 51 28 44 01

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

2017-08-15 www.strongtie.nl

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen

Afmetingen [mm]
Referentie

A B C
Diameter

∅
G H Ø tube B t1 t2 t3

PISB160G-
K

80 100 110 160 100 168 42.4 70 8 10 10

Karakteristieke waarden

Karakteristieke waarden Ri,k [kN]

FR2 HR2

Lengte van de pennen [mm] [mm] Lengte van de pennen [mm] [mm]
Referentie

FR1

80 100 120

HR1

80 100 120
PISB160G-K 127.4 16 18.7 20.7 6.8 4.1 5.9 5.5

b = Post Width [mm]
Combined Loads:
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PLAATSING

Bevestigingen

Houten kolom :

• 4 pennen STD 8.

Op beton :

• Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M16-170/20.
• Mechanische verankering : 2 doorsteekanker WA M12-109/10 (aangeboden in kitvorm).

Plaatsing

Bovenaan :

1. Maak een verticale inkeping in het steekblad van de kolom (breedte afhankelijk van de dikte van het steekblad),
1. Identificeer de positie van de pennen (of bouten) op de flanken van de kolom,
2. Boor dwars door de kolom om de pennen erin te steken. (diameter van boorgat afhankelijk van de diameter van de

pen),
2. Positioneer de kolomvoet met insteekblad en steek de pennen erin.

Onderaan :

1. Positioneer de kolom verticaal in de constructie,
1. Identificeer de positie van de verankeringen in de grond op de ondergrond,
2. Boor verticaal door de ondergrond met een diameter en diepte zoals aanbevolen voor de gekozen bevestigingen,
2. Bevestig het onderste plaatje aan de grond met behulp van geselecteerde verankeringspluggen.

Bevestiging
van PISB160G-
K op harde
ondergrond
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