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De houtconstructieschroef
SDWS is speciaal ontworpen
om houtconstructiedelen
buiten te verbinden dankzij
een dubbele coating.

NL-DoP-h10/0017

KENMERKEN

Materiaal

• Gehard staal en dubbele coating.

Voordelen

• De schroef SDW wordt gemonteerd zonder
voorboren en is leverbaar op verschillende lengten
voor de verbinding van meervoudige spanten of
elementen uit constructiehout met een dikte van 45
mm.

• De SDW is geschikt voor bevestiging van
slechts één zijde. Ze behoudt haar prestatie-
eigenschappen, ongeacht welke zijde is belast
(schroefkop of -punt).

• De platkop beperkt problemen bij het hanteren en
monteren van constructie-elementen.

• De hoge afschuifsterkte maakt een grotere afstand
tussen de schroeven mogelijk.

• Deeldraadse schacht om verschillende lagen
onderling vast te klemmen.

• Optimale schroeflengte voor een maximale
inschroefdiepte.

• Identificeerbaar zelfs na montage dankzij op de kop
gestanste schroefmaten.

• Ruimer voorkomt dat de schroef tijdens de montage
oververhit raakt.

• Dubbele coating maakt de schroef geschikt voor
buitengebruik.

TOEPASSINGEN

Ondergrond

• Houtskeletbouw,
• Massief hout.

Toepassingsgebieden

• Bevestiging van veelvuldige houten elementen (houtskeletstijlen, kapspanten...)

www.strongtie.nl
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/n/nl-dop-h10-0017-issue-2.pdf
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TECHNISCHE GEGEVENS

Product dimensions for screws

Afmetingen bevestigingen [mm]
Referentie

Diameter ∅ Totale lengte dh D lg
SDWS22300DB-R50 7.7 76.4 19.2 5.2 36
SDWS22400DB-R50 7.7 101.6 19.2 5.2 58.3
SDWS22500DB-R50 7.7 127.2 19.2 5.2 66.7
SDWS22600DB-R50 7.7 152.2 19.2 5.2 67.1
SDWS22800DB-R50 7.7 203.9 19.2 5.2 67.5
SDWS221000DB-R50 7.7 253.2 19.2 5.2 67.7

Product characteristic properties for screws

Referentie
Karakteristiek
vloeimoment –
My,k [My.k] [Nm]

Karakteristieke
uittreksterkte - fax,k,90°

[fax.k.90°] [N/mm²]

Karakteristieke
kopdoortrekwaarde -
fhead,k [fhead.k] [N/mm²]

Karakteristieke
treksterkte -

ftens,k [ftens.k] [kN]

Karakteristieke
torsiesterkte -

ftor,k [ftor.k] [Nm]

SDWS22300DB-R50 19.1 15.1 21.9 20.3 17.8
SDWS22400DB-R50 19.1 15.1 21.9 20.3 17.8
SDWS22500DB-R50 19.1 15.1 21.9 20.3 17.8
SDWS22600DB-R50 19.1 15.1 21.9 20.3 17.8
SDWS22800DB-R50 19.1 15.1 21.9 20.3 17.8
SDWS221000DB-R50 19.1 15.1 21.9 20.3 17.8
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PLAATSING

Plaatsing

• Schroeven SDW zijn eenvoudig te monteren met een elektrische schroevendraaier met lage snelheid (kleiner dan of
gelijk aan 2500 tpm) en een schroefbit T40 (meegeleverd in elke schroevendoos).

• Maakt voorboren overbodig.
• De schroeven kunnen tot 75 mm verplaatst worden om andere verbindingsstukken of houtgebreken te ontwijken.

Fixation de
palissade

Fixation
d'éléments bois
en extérieur

Fixation
d'éléments bois
en extérieur

Fixation de
murallière
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