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Het verbinden van een gescheurde binnenmuur  

aan een buitenmuur d.m.v. Thor Helical Bar mortel verankering 

 
Applicatie methode 

  
1. De reparatiemethode laten uitvoeren door deskundige 

vakmensen, door Thor Helical erkende applicateurs.  
2. Markeer de herstelpunten op het buitenblad van de 

muur.  
3. Boor op de gemarkeerde plaatsen gaten met ø14mm 

doorsnede op exacte diepte zoals aangegeven in het 
specifieke hersteladvies. Gebruik hiervoor een 
boormachine met SDS aansluiting. (Voorboren met 
een kleinere Ø is wenselijk) 

4. Verwijder al het puin. Nalatigheid van deze handeling 
resulteert in gereduceerde effectiviteit van de 
reparatie. Verwijder het stof door het uitgeboorde gat  
grondig na te spoelen met schoon water. Verzeker u 
ervan dat het gat vochtig is alvorens aan stap zeven te 
beginnen 

5. Bevestig de overeenkomstige lengte van de nozzel 
aan de Thor Helical verwerkingspomp ten behoeve 
van de ingemortelde TH Heliforce Bar.  

6. Mix de WHO60 mortel aan met beide componenten 
zoals voorgeschreven in bijgeleverde emmer. Gebruik 
hierbij een elektrisch aangedreven menger. De mortel 
dient niet te worden aangemengd met overige 
(vloei)stoffen.  

7. Breng aangemengde WHO60 mortel aan in het Thor 
Helical verwerkingspomp Orange en pomp een aantal 
keer om de nozzel te vullen.  

8. Draai de TH Heliforce Bar in de begeleidingtube. Zorg 
ervoor dat deze volledig is opgenomen in de mortel.  

9. Breng het begeleidingtube volledig aan in het 
voorgeboorde gat. Pomp de mortel samen met de TH 
Heliforce Bar in het gat. Laat circa 15mm ruimte over 
om het gat af te dichten met TH restauratiemortel in 
gewenste kleur.  

10. Indien de mortel te hard is om te injecteren, leeg dan 
de inhoud van het Thor Helical verwerkingspomp 
Orange l terug in de mengemmer en mix dit nogmaals 
met de elektrisch aangedreven menger zonder daarbij 
extra vloeistof toe te voegen. Breng opnieuw de mortel 
aan in het Thor Helical verwerkingspomp Orange en 
zet de handelingen weer voort.  

11. Smeer de gaten af met de TH restauratiemortel in 
gewenste kleur.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Aanbevolen gereedschap 
 

 Gebruik voor het boren een cilindrische 
boormachine. 

 Werklengte boor: 0,95m. Diameter boor: 14mm  

 Gebruik voor het mengen van de WHO60 mortel 
een elektrisch aangedreven menger.  

 Gebruik voor het injecteren van de WHO60 
mortel de Thor Helical verwerkingspomp Orange 
met het gewenst nozzel.  

 Gebruik voor het inbrengen van de TH Heliforce 
Bar een passend nozzel voor de 
verwerkingspomp.  
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Uitvoeringscriteria 
 

Deze vermelde criteria zijn bepalend, tenzij anders vermeld:  

 De diepte van het voorgeboorde gat voor de Thor 
Helical mortel verankeringen wordt bepaalt door de 
lengte van TH Heliforce Bar en daarbij optellend 
25mm.  

 Thor Helical mortel verankeringen behoren 
geïnstalleerd te worden binnen een derde van het 
middelpunt van de muur.  

 Bij warme weersomstandigheden heeft het de 
voorkeur de WHO60 mortel te plaatsen en te mengen 
in de schaduw om de verwerkingsduur van de 
gemengde WHO60 mortel te maximaliseren. Bij 
warme weersomstandigheden is het in bijzonder 
aangeraden om te controleren of het metselwerk 
voldoende vochtig is alvorens de WHO60 mortel te 
injecteren om ‘verbranding’ van de WHO60 mortel te 
voorkomen. Het meest praktisch is om de sleuf met 
water te spoelen vlak voor het injecteren van de 
WHO60 mortel.  

 Gebruik geen WHO60 mortel bij een 
omgevingstemperatuur onder +4 graden Celsius of 
een verwachting van opkomende temperaturen onder 
de +4 graden. In alle situaties dient de sleuf 
voorafgaand van het injecteren goed vochtig te zijn.  

 Deze uitvoeringscriteria zijn uitsluitend 
hoofdrichtlijnen. Thor Helical behoudt zich het recht 
voor, de details aan te passen indien dit noodzakelijk 
is. Thor Helical is geenszins aansprakelijk voor het 
plaatsen van de verankering systemen. 

 
 

Algemene opmerkingen 
 

Wanneer  applicatie situaties afwijken van dit 
detail, of indien u gericht advies wenst voor uw 
specifieke projectomstandigheden, kunt u contact 
opnemen met: 

  
Hoge Rijndijk 207   
2382 AL Zoeterwoude 

Algemeen +31(0)88-0129550 

Sales +31(0)88-0129552 

Helpdesk +31(0)88-0129553 

E-mail:     info@thorhelical.nl 
Website: www.thorhelical.nl 
  

Wat bieden wij 
 

Onze deskundige medewerkers kunnen:  
 

 U volledige ondersteuning leveren en uitgebreid 
adviseren over al onze producten, diensten en 
mogelijkheden in toepassingen 

 Begeleiding met technische ondersteuning voor 
alle herstelwerkzaamheden van gescheurd 
metselwerk. 

 Ondersteuning en voorbereiding van totale 
reparatievoorstellen voor specifieke situaties 
door ons netwerk van erkende installateurs en 
partners 

 Ondersteuning voor inventarisatie en uitvoering 
van projecten in samenwerking met onze 
erkende installateurs en partners. 
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