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SCHROEVEN

Waarom SPAX?

Multi-Kop: 
Verzinkt zichzelf in hout, 
remt af op beslag.

Golfsnedeprofiel:
Zorgt ervoor dat de schroef
makkelijk in het hout snijdt.

Braamvrij; geen lastige staalsplinters!

 

4CUT-punt:
De vierkante punt

snijdt de houtvezels
door bij het indraaien.

 

Resultaat:
Veel minder kans op

splijtwerking, lichter indraaien.

Uitvoering

Volledig schroefdraad:
Bevestiging van beslag
en dun plaatwerk.

Gedeelde schroefdraad:
Voor het maken van hout-
verbindingsconstructies.

De Voordelen

Oplossingen voor gebruik in hout, kunststof, metalen platen
Zonder voorboren grijpt de schroef onmiddellijk aan
Spoed met golfsnede vriendelijk voor de handen
Geen splijtwerking, ook bij geringe randafstanden
Kans op doldraaien of afbreken sterk gereduceerd
Tijdwinst tot 20%
Snel en eenvoudig te verwerken
Geen metaalsplinters
Multi-kop remt op beslag, freest in hout

Veredeling

Roestvast staal

Toepassing: 
Buiten en in een vochtige omgeving.
In de meeste tropische (hard)houtsoorten,
zoals Accoya, vanwege de agressieve zuren
in het hout.
In geïmpregneerd hout; o.a.
gewolmaniseerde tuindelen

•
•

•

 

Hogere corrosiebescherming in
vergelijking met blank verzinkt
Vrij van chroom-VI en daarom
zowel qua productie als qua
gebruik duidelijk milieuvriendelijker
dan traditionele oppervlakken
Mechanisch zwaarder belastbaar 

•

•

•

Wirox:

Voordelen t.o.v. blank verzinkt:

Bitaansluitingen

Optimale passing, centreert zich direct door 
geleidestift, kleurcodering op de SPAX-BITs en 
schroeven-verpakking, gebruik met een 
slagschroevendraaier mogelijk. Het T20 bit kan 
gebruikt worden voor schroeven met een dikte 
van:  3,5/4 /4,5 / 5 mm. De Torx bitaansluiting 
groeit sterk in gebruik.

T-STAR plus
Het grote voordeel van deze aansluiting
is dat één maat schroefbit geschikt is
voor vele maatvoeringen schroeven. 

Kruiskop Z



SPAX Terrasse Vlonderschroef 

 

Voor hardhout

Voor (tropisch) hardhout met een 
maximale hardheid van 7300 
Nm,gemeten volgens Janka.

In hardere houtsoorten en dicht bij de 
kopse kanten van de vlonder-delen 
altijd voorboren.Uitvoering RVS., kleine 
kop Ø 7 mm, extra fi xeer-
schroefdraad onder de kop.

RVS A2 en A4, ook in bruin leverbaar.

Glaslatschroef

Voor het zonder
voorboren bevestigen van
meranti glaslatten.

Ø 3,5 x 40 mm. In geel 
gebichromatiseerd en 
RVS leverbaar.

SPAX-M MDF schroef

Zonder voorboren MDF 
hoekverbindingen maken.

Deze schroef is voorzien 
van freesribben onder de 
kop en een boorpunt.

Ook toe te passen in hout 
als er gevaar op splijten is.

SPAX Fassade Hardhoutschroef 

 

Met CUT-punt

De ideale schroef met lenskop voor 
gevelafwerking en tuinschuttingen. De 
kop verzinkt zichzelf door de  freesribben 
aan de onderzijde van de schroefkop.

SPAX CUT-punt vermidert de kans op het 
splijten en vervormen van het materiaal. 
Verwerking zonder voorboren mogelijk.

 SPAX-RA Kozijnschroef 

Voor het spanningsloos 
bevestigen van kozijnen

Geschikt voor metselwerk 
en beton. Voorboren met 
Ø 6 mm; geen plug nodig!

Cilinderkop:
houten kozijn
Platkop:
kunststof kozijn
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Arnhem
026 368 42 42

Arnhem - Duco
026 368 42 47

Den Bosch
073 648 88 10

Drachten
0512 539 748

Duiven
026 368 42 33

Echt
0475 48 40 47

Elst
0481 350 010

Etten-Leur
076 587 94 60

Schoonhoven
0182 221 012

Wageningen
0317 411 002

Vragen? Bel de experts van je dichtstbijzijnde Burghouwt vestiging!

Algemene informatie

Voorboren:
Indien voorboren vereist is:
circa 70% van de schroefdiameter.

Bepaling schroeflengte:
Bij een hout verbindingsconstructie:
schroefl engte = circa 2.5 x de dikte 
van het te bevestigen element.

Toebehoren

Toebehoren voor het maken van vlonders
O.a. pads en zelfklevend band voor bescherming van de onderconstructie. 
Afstandhouders om de vlonderdelen op gelijke afstand te houden en een
Plankrichterset om krom getrokken delen recht te trekken.


