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13-04 stalen draagsysteem
 bevestiging beugels op de ondergrond

Nylon plug met schroef

Schroef verzinkt staal  ≥ 5 μm   
ISO 4024 + nylon PA6 plug

MARCOVIS MP - TH13
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SW VE code

10 / 10 x 60 7 x 65 10 x 65 13 50 358680
10 / 30 x 80 7 x 85 10 x 65 13 50 358684
10 / 50 x 100 7 x 105 10 x 65 13 50 358686
10 / 65 x 115 7 x 120 10 x 65 13 50 358688
10 / 85 x 135 7 x 140 10 x 65 13 50 358690

 �toepassing: voor volle materialen
 �plug met verzonken kraag en antirotatievleugeltjes + schroef met zeskante kop
 �niet voorgemonteerd

Zeskantkop met brede kraag - Ø 15 mm / dikte 1,5 mm
montage in staal

SW

Ø 15

BC max K

Europese Technische Goedkeuring

supracoat 2C

corrosieweerstand
= 15 cycli Kesternich

GOLDOVIS / 2C

BC Ø x l ref. min K max K SW VE code
2 - 6 6,3 x 22 6 - 10 10 100 331203

SW

Ø 15

BC max K

 �toepassing: bevestiging van versterking in U op beugels
 �beschikt over een ETA nr.10-0181 uitgegeven door de DIBT (GOLDOVIS 6 - 6,3 x 22)
 �Duitse technische goedkeuring n° Zulassung - 14.1 - 4 (GOLDOVIS 6 - 6,3 x 22)
 �ref. 6-12-15: bijzonder geschikt voor de bevestiging van STEELDECK platen op staalstructuur
 �conform de CSTB richtlijn 3194

 � gerelateerde producten
dopsleutel SW 10 (code 323510)
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