
Schroefkop

Schroefdraad

Samenstelling

Fijn Grof Hi-Lo

Kreg Schroeven
De Kreg schroeven zijn gemaakt met een aantal specifieke kenmerken. Deze kenmerken 
zorgen voor de sterkst mogelijke verbinding, kleinste kans op splijten. Door te kiezen 
voor Kreg schroeven mag je de beste resultaten verwachten. Maar voor die resultaten 
moet ook de beste Kreg schroef gekozen worden voor het betreffende project

Sluitring kop
De sluitring is de aanbevolen schroef 
voor de meeste toepassingen. De 
breede kop heeft de grootste 
oppervlakte en zorgt daarmee voor de 
sterkst mogelijke verbinding

Cilinder kop
De veel smallere cilinderkop  is de meest 
praktische schroef voor extreem 
hardhout of dun plaatmateriaal. Ook de 
schroef is wat dunner wat de kans op 
splijten verminderd

Fijndraad schroeven zijn de 
aanbevolen schroeven voor 
hardhout.
Zoals: Essen, Eik, Walnoot en 
Kersen

Grofdraad schroeven zijn de 
aanbevolen schroeven zachte 
houtsoorten en plaatmateriaal.
Zoals: Multiplex, Spaanplaat, MDF, 
Vuren en Grenen

Hi-lo schroeven  geschikt voor 
algemeen gebruik bij de medium 
hardhout soorten
Zoals: Populier

De verzinkte schroeven zijn de 
algemeen aanbevolen schroeven 
voor binnen waar de blootstelling 
aan vocht minimaal is.

Blauw gecoate schroeven zijn bij uitstek 
geschikt voor projecten waarbij er 
spraken is van vochtige omstandigheden 
(zoals badkamer, of buiten)

De rvs schroeven zijn speciaal 
ontwikkeld voor maritieme 
toepassingen, zeelucht, of 
geïmpregneerd hout

Diepe Vierkante 
aandrijving
Optimale grip bij het 
inschroeven

Sluitring kop 
Bijzonder stevige houvast   

3 afwerkingen
Zink, gecoate en RVS

Gehard staal
Minimale kans op breken of 
buigen

Zelf tappende punt
Verminderd het splijten 
van het hout
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Schroeflengte * Dit schema is bedoeld voor het verbinden van materialen van gelijke dikte

Materiaaldikte

Schroeflengte

Schroef-
lengte
Wordt gemeten
vanaf de onderkant 
van de schroefkop, 
tot het onderste 
puntje van de 
schroef

Opmerking
voor cilinderkop 
schroeven is het te 
adviseren om gebruik 
te maken van de Kreg
5-delige Micro 
boorgeleider set 
(artnr. 869260)

Kreg schroef codering

Schroefkop
SML = Sluitringkop
SPS = Cilinderkop

Schroefdraad
F = Fijn
C = Grof

Lengte
1 = 25mm ; 125 = 32 mm
150 = 38mm;  2 = 51mm
250 = 64mm

Aantal
50 100
125 250
500 1200 ©
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