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Voordelen: 
  Aanzienlijke materiaal en arbeidsbesparing.

  Eenvoudig in gebruik.

  Bevestiging binnen 1 minuut.

  Roestvorming uitgesloten.

  Gegarandeerde haakse bevestiging.

  Duurzaam door o.a. besparing stalen buis.

  Besparing logistiek en transportkosten.

  100% recyclebaar

InnoGain SPB 
Omschrijving:
De InnoGain SPB sparingsbuis voor horizontaal gebruik 
realiseert geprofileerde sparingen in (wand) elementen en 
kolommen. 

De InnoGain SPB is binnen één minuut haaks tegen de 
bekisting te bevestigen zonder verdere ondersteuning.

Het afkorten van stalenbuizen en afplakken met tape of het op 
zijn plaats houden van stalen buizen met ijzerdraden is door de 
InnoGain SPB overbodig en levert een grote arbeidsbesparing. 

Letsel zoals snij- of schaafwonden tijdens de verwerking van 
traditionele stalen sparingsbuizen is uitgesloten.

Door geen gebruik te maken van traditionele stalen 
sparingsbuizen worden grondstoffen beperkt en CO2 uitstoot 
tot een minimum beperkt.

Na de handmatige verwijdering van de InnoGain SPB blijft 
er een schone, droge en geprofileerde sparing achter waar 
gietmortel uitstekend in hecht. 

Geen roestvorming tijdens de buitenopslag of op zichtdelen. 
Opstropen van de stalen sparingsbuis tijdens de montage op 
de bouwplaats uitgesloten. 

Het systeem:
De InnoGain SPB Sparingsbuis is gebaseerd op een uniek 
samenspel tussen een stijve binnenkern en de flexibele  
geprofileerde buitenmantel. 

De flexibele buitenmantel van de SPB Sparingsbuis zal 
tijdens het handmatig verwijderen een diameterverkleining 
ondergaan. Na verwijdering keert de flexibele mantel weer 
terug in de oorspronkelijke vorm. 
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Artikel nr Omschrijving Maat (mm) Gewicht (KG)

I164040 SPB Ø43x400 0.86

I164050 SPB Ø43x500 1.03

I164060 SPB Ø43x600 1.20

I164070 SPB Ø43x700 1.37

I164080 SPB Ø43x800 1.54

I164100 SPB Ø43x1000 1.88

I165030 SPB Ø53x300 1.00

I165040 SPB Ø53x400 1.30

I165050 SPB Ø53x500 1.60

I165060 SPB Ø53x600 1.90

I165070 SPB Ø53x700 2.20

I165080 SPB Ø53x800 2.50

I165090 SPB Ø53x900 2.80

I165100 SPB Ø53x1000 3.10

I166050 SPB Ø63x500 2.30

I166060 SPB Ø63x600 2.60

I166070 SPB Ø63x700 3.00

I166080 SPB Ø63x800 3.40

I166090 SPB Ø63x900 3.80

Specificatie:

Artikel Omschrijving Maat (mm) Gewicht (KG)

I190001 VB-Vleugelbout KO10x200 0.20

I191001 US-Uittrekleutel KO10 0.20

Toebehoren:
InnoGain SPB-SP (Schroefprop)

Artikel Omschrijving Maat (mm) Gewicht (KG)

I193001 SPB-MP Ø29 0.17

I193002 SPB-MP Ø37 0.20

Artikel Omschrijving Maat (mm) Gewicht (KG)

I192001 SPB-SP Ø29 0.15

I192002 SPB-SP Ø37 0.17

Artikel Omschrijving Maat (mm) Gewicht (KG)

I194001 Slang oranje Ø29 2.50

I194002 Slang oranje Ø37 3.60

InnoGain SPB-MP (Magneetprop)

InnoGain Slang

InnoGain Vleugelbout / Uittreksleutel

InnoGain SPB Sparingsbuis

Artikel Omschrijving Maat Gewicht (KG)

I098025 InnoWax 1 ltr 0.90

I098030 InnoWax 5 ltr 4.50

InnoWax
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BELANGRIJK: gebruiksaanwijzingen worden alleen als richtlijn gegeven en zijn niet bedoeld als onderdeel van een contract. Ze moeten 
worden gevarieerd of aangepast aan uw behoeften bepaalde materialen of gebruiksomstandigheden. Door het bedrijf geleverde goeder-
en worden gemaakt volgens goedgekeurde normen van de beste kwaliteit grondstoffen, maar zonder garantie of garantie wordt gegeven 
op hun geschiktheid voor een bepaald doel of toepassing, en geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor enig verlies of enige schade 
die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de producten van het bedrijf, ongeacht de informatie die ons wordt verstrekt over het 
beoogde gebruik van dergelijke producten. Het is daarom aan te raden dat prospectief gebruikers dienen een staal van dit product onder 
hun eigen omstandigheden te testen om zich ervan te vergewissen dat het product geschikt is voor het beoogde doel.

InnoGain SPB 
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1 Draai de vleugelbout met de vleugel door de bekisting in de stalen kern van de InnoGain SPB.

2 Houd de vleugelbout vast en draai de KO10 moer stevig aan, zodat de stalen kern van de SPB goed sluit tegen 
de bekisting. Hierdoor ontstaat een stevige en haakse bevestiging. 

Controleer met de hand of de InnoGain SPB niet meer beweegt. Verdere ondersteuning is niet nodig.

3 Kunststof aangietslang over de stalen kern schuiven en maximaal 3 cm in het uiteinde van de SPB drukken.

4 Na het verwijderen van de bekisting komt de kop los van de beton bij een goede montage van de SPB.

5 De speciale uittreksleutel indraaien. De uittreksleutel heeft twee ontluchtingssleuven waardoor er geen 
vacuüm kan ontstaan wat de uittrekwaarde kan beïnvloeden

6 De InnoGain SPB met de uittreksleutel recht uit het beton trekken. De SPB heeft geen schoonmaak of 
nabehandeling nodig en is direct weer inzetbaar.

7 Resultaat een schoon en stofvrij geprofileerd gat voor constructieve verankering.

Werkwijze:

4

https://innogain.nl/producten/spb/

Instructie film:
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Fout gemonteerdVermijd scherpe delen

De vrijgekomen SPB kop na ontkisten Goed gemonteerd

a. Een hoge temperatuur van het beton tijdens verwijderen  
 kan de oorzaak zijn dat de schuine kop nog niet uit het  
 beton komt. in dat geval mag de schuine kop ingevet  
 worden met InnoWax tijdens het monteren van SPB in de  
 bekisting.

b. Vermijd scherpe delen dit kan de mantel beschadigen. 

c. InnoGain enkel gebruiken in beton. 
d. Zorg er altijd voor dat de InnoGain recht uit het beton  
 wordt getrokken.

e. Na langdurig gebruik kan de InnoGain droog worden, dit  
 is te merken aan de vergrote weerstand bij het verwijder- 
 en van de InnoGain uit het beton, door de InnoWax te  
 gebruiken verlengt men de levensduur van de InnoGain. 

f. Plaats de InnoGain SPB in de bekisting alleen in een        
      horizonale positie.

BELANGRIJK: gebruiksaanwijzingen worden alleen als richtlijn gegeven en zijn niet bedoeld als onderdeel van een contract. Ze moeten 
worden gevarieerd of aangepast aan uw behoeften bepaalde materialen of gebruiksomstandigheden. Door het bedrijf geleverde goeder-
en worden gemaakt volgens goedgekeurde normen van de beste kwaliteit grondstoffen, maar zonder garantie of garantie wordt gegeven 
op hun geschiktheid voor een bepaald doel of toepassing, en geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor enig verlies of enige schade 
die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de producten van het bedrijf, ongeacht de informatie die ons wordt verstrekt over het 
beoogde gebruik van dergelijke producten. Het is daarom aan te raden dat prospectief gebruikers dienen een staal van dit product onder 
hun eigen omstandigheden te testen om zich ervan te vergewissen dat het product geschikt is voor het beoogde doel.

InnoGain SPB
Belangrijke opmerkingen:

Fout 
gemonteerd

Goed 
gemonteerd


