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1 Inleiding 

 
Schroef voor de bevestiging van EQUITONE gevelpanelen tegen een houten 
draagstructuur waarbij geen voorbeoring van het hout vereist is.  
 
De EQUITONE UNI-schroef BP kan worden gebruikt voor de bevestiging van 
onderstaande types panelen in zowel gevel- als plafondtoepassingen 
 
✓ EQUITONE [linea]  
✓ EQUITONE [natura] 
✓ EQUITONE [natura] PRO 
✓ EQUITONE [pictura] 
✓ EQUITONE [tectiva]   
✓ EQUITONE [textura]  
✓ EQUITONE [lunara] 
 

EQUITONE UNI-SCHROEF BP 

De EQUITONE UNI-schroef BP kan enkel gebruikt worden voor het bevestigen van de EQUITONE gevelpanelen tegen een 
houten draagstructuur in gevel- of plafondtoepassingen. 
 

De platte bolkop is voorzien van een Torx TTAP20 uitsparing en heeft dezelfde 
kleur als het EQUITONE gevelpaneel. 

 
De EQUITONE UNI-schroef BP is verkrijgbaar voor: 

8 mm paneel  5,5x40 UNI-schroef 
10 mm paneel  5,5x40 UNI-schroef 
12 mm paneel   5,5x50 UNI-schroef 

AFMETINGEN UNI-SCHROEF BP 

Diameter    5,5 mm 

Lengte     40 mm en 50 mm 

Diameter kop    15 mm 

MATERIAAL UNI-SCHROEF BP 

De EQUITONE UNI-schroef BP is gemaakt van de volgende materialen: 

Lichaam van de schroef  roestvrij staal A2 1(AISI 304)  

    materiaal nummer 1.4567 (DIN 1654-5) 

 

De waarden, bepaald in overeenstemming met DIN EN ISO 1052-5, zijn als volgt: 

  Uittrekwaarde: 2336 N 



www.equitone.com 

Tel. België +32 15 71 71 71- info.benelux@equitone.com 

Tel. Nederland 0800 236 87 32 – info.benelux@equitone.com 

PRODUCTINFORMATIE  

EQUITONE UNI-schroef BP 

 

 

 

 

PI_EQUITONE UNI-schroef BP_NL - Publicatiedatum: 23/09/2021 - 2/3  

Eternit nv, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium - BTW BE 0 466 059 066 

BESCHERMHULS 

Als onderdeel van het EQUITONE UNI-schroefbevestigingssysteem dient in alle 

gaten van EQUITONE [natura] PRO en EQUITONE [pictura] vóór de 

schroefbevestiging een huls in roestvrij staal te worden geplaatst.  Deze huls 

biedt extra bescherming aan de PU toplaag om coatingbeschadiging te 

voorkomen. 

 

 

 

AFMETINGEN BESCHERMHULS 

Buitendiameter huls   7 mm 

Binnendiameter huls   5,4 mm 

Diameter van de flens   11,7 mm  

 

MATERIAAL BESCHERMHULS  

De beschermhuls voor de EQUITONE UNI-schroef BP is gemaakt van roestvrij 

staal A2 1(AISI 304)       

 

DRAAGSTRUCTUUR 

De EQUITONE UNI-schroeven BP kunnen enkel gebruikt worden met houten draagstructuren met geschikte afmetingen.  
 

VERWERKING 

Voor de verwerking van de EQUITONE UNI-schroeven BP wordt verwezen naar de desbetreffende 

toepassingsrichtlijnen. 
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Disclaimer 

De inhoud van dit document dient altijd vervolledigd te worden met informatie uit onze productinformatiebladen, (specifieke) 

toepassingsrichtlijnen, bestekomschrijvingen en garantiedocumenten. De meest recente versie van alle technische documenten is 

terug te vinden op de websites: equitone.com/nl-be, equitone.com/nl-nl, eternit.be en eternit.nl of kan men opvragen via de 

verkoopafdeling. Deze informatie is enkel geldig voor toepassingen op het grondgebied van België, Nederland en het Groothertogdom 

Luxemburg. Onze materialen dienen steeds verwerkt te worden in overeenstemming met nationale bouwvoorschriften. De informatie 

in dit document is correct op het tijdstip van publicatie. Wij behouden het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de hierin 

vervatte informatie te verbeteren of te wijzigen. De informatie in dit document is auteursrechtelijk beschermd©. Alle afbeeldingen 

in dit document zijn louter ter illustratie en mogen niet als constructietekeningen worden beschouwd. Deze informatie wordt te 

goeder trouw verschaft en we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik ervan. 
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VERPAKKING 

EQUITONE UNI-schroef BP  250 stuks per doos – 1 bit inbegrepen 
 
Beschermhuls voor UNI-schroef BP 250 stuks per doos 

 

ARTIKELNUMMERS  

EQUITONE UNI-schroef BP   volgens kleur 
 
Beschermhuls voor UNI-schroef BP 4030592 

  
 


