
Afschooranker FH II NL SCD.

Het momentgecontroleerde 

anker met montagecontrole 

voor maximale veiligheid.

NL  Montage Handleiding
EN  Installation Instruction 



Montage Handleiding.
Installation Instruction.

u ≥ 3 mm

Boor het gat met een hamerboor of een holle boor.

Drill the hole using hammer drill or hollow drill.

Plaats het anker in het boorgat.

Insert the anchor into the drill hole.

Controleer voordat u het anker vastdraait of er een 

opening u (≥ 3 mm) zit tussen de kop van de bout en 

de kunststof dop. Als dit niet het geval is, moet u een 

nieuw anker gebruiken.

Before tightening the screw check if there is a 

distance u (≥ 3 mm) between head of the screw and 

plastic cap. If not, you have to use a new anchor.

Draai het anker vast met een slagmoersleutel. Het  

installatieproces is voltooid wanneer de slagdop 

wordt uitgeworpen en de groene kleur van het  

signaalelement zichtbaar is.

Tighten screw using an impact wrench. The installa-

tion process is done when the socket is ejected, and 

the green color of the signal element will be visible.

Het anker is correct geplaatst als de kop van de bout 

vlak ligt met de kunststof dop én de groene kleur van 

het signaalelement zichtbaar is.

The anchor is correctly set when the screw head is 

even with plastic cap and the green color is visible.

Demontage: 

Disassembly:

Verwijder de kunststof dop met een schroevendraaier 

en gooi deze weg. 

Remove the plastic cap with screwdriver and dispose 

of it. 

Draai het anker los met de slagmoersleutel en  

gooi deze weg. 

Loosen the screw with impact wrench and  

dispose of it. 
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Montage: 

Assembly:


