
Sandwich- 
paneel- 
bevestiger 
 SXC5

Nieuwe roestvaststalen zelfborende schroef voor het bevestigen van 
sandwichpanelen op staal en hout 
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De nieuwe SXC5 
Opnieuw ontworpen voor 
optimale prestaties

Grotere  
flensdiameter
Overtrekwaarde  
met 30% verbeterd
Dubbele support  
schroefdraad
Verbeterde water-  
en luchtdichtheid

Nieuwe 
schroefdraadgeometrie
Verbeterde uittrekwaarde

Asymmetrische  
dubbele schroefdraad
Groter draagvlak

Grotere diameter
Uittrekwaarde  
met 50% verbeterd 

Nieuwe, scherpere 
schroefpunt 
Eenvoudige plaatsing 
en snelle doorboring

Hoogwaardige 
afdichting

Gegolfde 
schroefdraad

Veilige plaatsing In diverse kleuren 
verkrijgbaar

Eigenschappen
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Overtrekwaarde  
met 30% verbeterd
Lagere kosten,  
snellere montage 

Dankzij de grotere flensdiameter is de 
overtrekwaarde van de SXC5 aanzienlijk 
verbeterd. Met de SXC5 kunnen aanzienlijke 
kostenbesparingen worden gerealiseerd, 
omdat er minder bevestigers nodig zijn  
en de montage daardoor sneller verloopt.
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Tijdens de ontwikkeling van de 
nieuwe SXC5 lag de nadruk op 
het aanzienlijk verbeteren van  
de uittrekwaarde. Afhankelijk van  
de dikte van de onderconstructie, 
is deze waarde met tot wel 50% 
verbeterd. Dit betekent dat  
met de nieuwe SXC-bevestigers  
het aantal benodigde 
bevestigingspunten aanzienlijk 
kan worden teruggebracht,  
of dat de onderconstructie 
dunner is, waardoor er veel 
minder staal hoeft te worden 
gebruikt. Dit zorgt hoe dan  
ook voor een win-winsituatie.

Asymmetrische  
schroefdraad,  
diameter vergroot  
van 5,5 tot 6,3 mm 
Uittrekwaarde met 
50% verbeterd
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De nieuwe SXC5 is een echte alleskunner. 
De schroef is geschikt voor het bevestigen 
van sandwichpanelen op zowel houten  
als stalen onderconstructies en biedt de 
gebruiker maximale flexibiliteit. De SXC5  
is ETA-goedgekeurd (ETA 13/0183) en biedt 
uitstekende prestaties.

Breed scala aan toepassingen 
De beste oplossing voor staal 
en in hout

Houten constructie

Lichtgewicht stalen constructie
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Uitgebreid assortiment 
De oplossing voor uiteenlopende 
toepassingen

Roestvast staal A2

Productcode Paneeldikte
in staal

Paneeldikte
in hout

SXC5-S19-6,3x80-A2 33–53 mm –

SXC5-S19-6,3x100-A2 43–73 mm 30–48 mm

SXC5-S19-6,3x120-A2 53–93 mm 40–68 mm

SXC5-S19-6,3x140-A2 73–113 mm 60–88 mm

SXC5-S19-6,3x160-A2 93–133 mm 80–108 mm

SXC5-S19-6,3x190-A2 113–163 mm 100–138 mm

SXC5-S19-6,3x220-A2 143–193 mm 130–168 mm

SXC5-S19-6,3x250-A2 173–223 mm 160–198 mm

SXC5-S19-6,3x290-A2 213–263 mm 200–238 mm

Roestvast staal A4

Productcode Paneeldikte
in staal

Paneeldikte
in hout

SXC5-S19-6,3x80-A4 33–53 mm –

SXC5-S19-6,3x100-A4 43–73 mm 30–48 mm

SXC5-S19-6,3x120-A4 53–93 mm 40–68 mm

SXC5-S19-6,3x140-A4 73–113 mm 60–88 mm

SXC5-S19-6,3x160-A4 93–133 mm 80–108 mm

SXC5-S19-6,3x190-A4 113–163 mm 100–138 mm

SXC5-S19-6,3x220-A4 143–193 mm 130–168 mm

SXC5-S19-6,3x250-A4 173–223 mm 160–198 mm

SXC5-S19-6,3x290-A4 213–263 mm 200–238 mm

SXC5-S19-6,3x345-A4 268–318 mm 255–293 mm

Gebruik op staal: 
• Bevestiging van sandwichpanelen op lichtgewicht stalen 

frames Bevestiging van sandwichpanelen op staal met een 
dikte variërend van 1 tot 4 mm

• Bevestiging van sandwichpanelen op gordingen

 

Gebruik op hout: 
• Bevestiging van sandwichpanelen op houten onderconstructies
• Bij het bepalen van de paneeldikte is rekening gehouden met 

zowel de volledige inschroefdiepte als de minimumdiepte van 
35 mm, inclusief de sluitring van 3 mm

Let op:
De sluitringen zijn ook verkrijgbaar in de maten S16 en S22

Eenvoudig
• Eenvoudige plaatsing
• Geen kalotten/ruiters meer nodig
• Onwrikbare sluitring

Veilig
• Slipvast
• Zeer hoge belastbaarheid
• Uitstekende water- en luchtdichtheid
• Hoogwaardige bevestiging

Snel
• Snelle en eenvoudige montage
• Laag indraaimoment
•  Voorboren niet nodig, geen extra 

werkzaamheden



6 7

Eenvoudige plaatsing dankzij 
de nieuwe schroefpuntgeometrie
Voldoet aan de behoeften van  
de veeleisende markt

De corrosiebestendige 
SXC-bevestigers zijn optioneel 
verkrijgbaar in A2 of A4 
roestvast staal. De schroefpunt 
is gemaakt van gehard 
koolstofstaal waardoor de 
schroef elk paneel en elke 
onderconstructie zeer snel kan 
doorboren. Net als alle andere 
producten van SFS wordt  
de nieuwe SXC5 aan strenge 
kwaliteitscontroles 
onderworpen.



SFS Benelux
Divisie Constructie
Grasbeemd 14
NL-5705 DG Helmond
 
bnl.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.nl ©

 S
FS

 in
te

c,
 0

7-
20

19
B

R
_S

XC
5_

en
_N

L_
1.

02
Te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en


