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LANDSCAPING OUR FUTURE

Wegdeknagels
Productbeschrijving
Een route of grens aangeven op een veilige en duidelijke manier, dat
kan met wegdeknagels. Deze geven naast een visuele afscheiding
voor bijvoorbeeld voetgangers, ook een tactiele feedback voor bestuurders. Eenvoud maakt onze wegdeknagels functioneel en robuust. De juiste constructie en materialen maken de wegdeknagels
uitermate geschikt voor de openbare ruimte. Deze oplossing bied een
flexibele, snelle en tijdloze oplossing voor oneindig veel toepassingen.

Specificaties
Algemeen

Materiaal

Toepassingen

Onze wegdeknagels zijn altijd voorzien
van:

•
•

•

Opties

•
•
•
•
•

•

Ankerstaven (M12) t.b.v. verlijmen in
bestrating
Garantie 5 jaar (aflopend)

•
•

Cortenstaal 3 mm
RVS 316 3 mm

Terrassen
Parkeervakken
Oversteekplaatsen
Rookzones
Wegmarkering

Chemisch anker t.b.v. monteren
Gelaserd logo/icoon

Belangrijk
Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•

Na ontvangst dienen meteen alle verpakingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
Producten worden ongeroest aangeleverd.
Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud
•

Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afspuiten met schoon leidingwater.
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.
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Plaatsing

Plaatsing
1. Zet de lijnen en markeringspunten uit t.b.v. de
wegdeknagels en boor de gaten.
Tip: Informeer de leverancier van de bestrating voor
de juiste manier van boren en het te gebruiken gereedschap.

2. Zie instructies op de bij ons verkrijgbare verankeringskit voor het verlijmen van de ankers.
Let op! De te gebruiken lijm is alleen te gebruiken
bij bepaalde temperaturen en heeft een uithardingstijd. Zie hiervoor de instructie op de bij ons te
verkijgen verankeringskit.

3. Plaats de wegdeknagels in de gaten met verankeringskit.
Let op! Zorg dat de lijm voldoende is uitgehard
voordat de nagels belast worden.
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Wegdeknagels

Modellen
Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.nl.

ROESTVAST STAAL

CORTENSTAAL
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Accessoires

Accessoires
Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten.
Kijk op www.furns.nl voor een volledig overzicht van onze accessoires.

Zwaluw® Fix-O-Chem
Fix-O-chem is een twee-componenten chemisch anker op styreenvrije polyesterharsen voor een snelle verankering met een hoge hardheid. Speciaal ontwikkeld voor het verankeren van dynamisch belaste constructies, waaronder wegdeknagels.
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