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Belastingwaarden blindklinknagels: 

De belastingwaarden van een blindklinknagel worden uit-
gedrukt in trek- en afschuifsterkte. Deze waarden gelden 
alleen dan, wanneer de nagels worden geplaatst volgens de 
voorgeschreven methode. De treksterkte is de kracht welke de 
nagel in axiale richting kan verdragen, uitgedrukt in Newton 
(N). Afschuifsterkte is de kracht welke de nagel loodrecht op 
de axiale richting kan verdragen, uitgedrukt in Newton (N).
Deze belastingwaarden worden bepaald naar aanleiding 
van testen, waarbij de laagste gemiddelde waarde wordt
weergegeven.

Toepassingsgebieden 

Autoreparatiebedrijven, (ver)bouw van voertuigen en carros-
serieën, caravanbouw, verwarmings- en airconditioningsin-
stallaties, lichtmetaalbouw, scheepsbouw, elektrotechnische 
bedrijven, bankwerkerijen, bedrijfswerkplaatsen, apparaten-
bouw, containers, meubelindustrie, levensmiddelenindustrie, 
enzovoort.

10.3 Blindklinkmoeren 

Blindklinkmoeren kunnen worden gebruikt voor het realise-
ren van een demontabele verbinding. Op een relatief een-
voudige wijze wordt de constructie voorzien van inwendige 
schroefdraad, waarbij het tijdrovende draadtappen achter-
wege kan blijven. Het verankeren van blindklinkmoeren in de 
constructie leidt tot het achterwege blijven van vervormingen 
en verkleuringen van deze constructie ten gevolge van het 
aanlassen van moeren (of draadstiften in het geval van blind-
klinkbouten). Het oppervlak blijft onbeschadigd en eventuele 
nabewerkingen zijn overbodig.
De verschijningsvormen van blindklinkmoeren zijn divers en 
worden bepaald door de specifieke toepassingen. Enkele 
voorbeelden van deze vormen zijn: blindklinkmoeren met 
cilindrische kop, voorzien met en zonder kartelrand, verzon-
ken en klein verzonken kop, zeskantkop, etc.

Verwerking:

De blindklinkmoer wordt op de draadspindel van het blind-
klinkmoergereedschap geschroefd. Vervolgens wordt de 
moer in het boorgat geplaatst. Door het aantrekken van de 
moer met het blindklinkmoergereedschap wordt het klinkge-
deelte in het boorgat vervormd, waardoor meedraaien van 
de moer wordt voorkomen. Tegelijkertijd wordt de schacht 
van het klinkgedeelte gestuikt waarna met de moer een ste-
vige verbinding met de constructie wordt gerealiseerd. De 
draadspindel wordt uit de geplaatste moer gedraaid. De 
optimale verbinding en belastingwaarden kunnen worden 
gerealiseerd wanneer men voldoende aandacht besteedt 
aan het boor- of ponsgat en het juiste klembereik. Het klem-
bereik wordt bij ieder type blindklinkmoer vermeld. Wanneer 
de documentatie leidt tot twee mogelijke maatvoeringen, 
verdient de kleinste maat de voorkeur. Het verdient de aan-
beveling om alvorens grotere series blindklinkmoeren toe te 
passen, de juiste keuze blindklinkmoer vast te stellen middels 
een testmontage.

Belastingwaarden blindklinkmoer: 

De belastingwaarden van een blindklinkmoer wordt uitge-
drukt in trek- en afschuifsterkte, alsmede draaimomenten. 
Deze waarden gelden dan, wanneer de moeren worden 
geplaatst conform de gestelde voorschriften.

Specifieke toepassingen: 

Binnen- en buitenspiegels, zonnekleppen, stoelgeleidingen 
en spoilers, dashboard (instrumentenpaneel, handschoen-
kastje), scharnieren, reparaties, alarminstallaties, ski-boxen 
en imperials, luchtkoelers, ventilatiesystemen, scheeps- en 
jachtbouw, apparaten- en kastenbouw, kozijnen- en ramen-
industrie, meubelindustrie, huishoudelijke apparatenbouw, 
etc.

10.4 Blindklinkbouten

Het gebruik van blindklinkbouten vertoont grote over-
eenkomsten met die van blindklinkmoeren. Tijdens de 
verwerking van blindklinkbouten verschilt het verwerkings-
gereedschap met die van blindklinkmoeren. In plaats van 
een draadspindel wordt tijdens de montage van blindklink-
bouten gebruik gemaakt van een adapter, waarin de bout 
wordt gedraaid vóór gebruik.
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