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Seismic Connectors worden ingezet om gebouwen bestand te maken tegen krachten die 

een gevel te verwerken krijgt bij aardtrillingen. Een slimme koppeling tussen de ankers en de 

lintvoegwapening. Volledig aan het oog onttrokken maar versterkt de spouwmuren en verdeelt 

de krachten over een groter oppervlakte. Toepasbaar in nieuwbouw en bestaande gebouwen.

In bestaand metselwerk worden de spouwankers gemonteerd door in het buitenspouwblad een gat 

te boren en het spouwanker in het binnenspouwblad aan te brengen. Aan het uiteinde worden de 

Seismic Connectors gemonteerd en vervolgens de lintvoegwapening door de openingen geschoven. 

Als alle wapening op z’n plaats zit wordt het geheel gevoegd.

In nieuw metselwerk worden de spouwankers gemonteerd in het binnen spouwblad. Aan het uiteinde 

worden de Seismic Connectors gemonteerd en vervolgens de lintvoegwapening door de openingen 

geschoven. Daarna wordt de volgende laag stenen gemetseld.
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VOORDELEN

 Eenvoudig aan te brengen 

 Muren hoeven niet gesloopt en opnieuw opgebouwd te worden

 Sterke, betrouwbare verbinding tussen de verschillende onderdelen 

 Extra versteviging in het buiten spouwblad 

 Gemakkelijk uit te voeren in lange lengtes 

 Volledig aan het zicht onttrokken dus tast het beeld niet aan
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