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Niet waterdichte blindklinknagel
huls alu - nagel in RVS - standaard kraag

blanke kraag

aluminium legering/verzinkt staal
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4,8 x 14 10 8 / 10 5,0 500 275220
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 � gerelateerde producten
HSS boor: zie pagina 12-11
blindklinknagelgereedschap of neusstuk: zie pagina 12-22

Volledig RVS

austenitisch roestvrij staal
A2 AISI 304
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 �gelakte kraag op aanvraag
 �andere afmetingen op aanvraag
 �voor meer blindklinknagels verwijzen we naar hoofdstuk 03 : BLINDKLINKNAGELS - BLINDKLINKMOEREN

13-04 stalen draagsysteem
 toebehoren verlengstukken

Zelfborende schroef met boorpunt (zonder voorboren)
zeskant kop met kraag montage in staal - pilootpunt

verzinkt staal behandeld staal 
Supracoat 2C

FASTOVIS PI TH / VZ FASTOVIS PI TH / 2C
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H VE code VE code
3 x 0,75 of 1,5 5,5 x 25 10 8 500 335695
3 x 0,75 of 1,5 5,5 x 25 10 8 100 335694 100 335691

BC

 �toepassing: bevestiging stalen profiel met verlengstuk, ISOLCO of KONSOL
 �PI: Pilootpunt. Speciaal ontworpen voor bevestiging van meerdere dunne platen, maakt boren op alle platen mogelijk voor het aantrekken van de 
schroefdraad in de ondergrond

 � gerelateerde producten
dopsleutel monobloc TH8 code 323500 zie pagina 12-04
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