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13-07 bevestiging van natuursteenplaten
 C-Rail

breedte

RVS A2 AISI 304

C-RAIL

sectie dikte VE (m) code
41 x 21 2,5 3 660431
41 x 21 2,5 6 660017
41 x 41 2,5 3 660639
41 x 41 2,5 6 660018

 �C-rail voorzien van sleufgaten 28 x 14 mm iedere 50 mm
 �op aanvraag op lengte gezaagd

RVS A2 AISI 304 + PVC

ANKER SRM 0 RAIL

type h draadstang plat uiteinde luchtspouw VE emmer code
SRM 0 RAIL 3 M10 x 60 15 - 35 50 362299

 �conform DTU 55.2
 �1 emmer bevat: 
+ 50 ankers 40 x 3 met opgefelste moer M10 (vrijdraaiend) 
+ 50 niet demonteerbare draadstangen M10 met plat uiteinde 
+ 50 stiften met kraag in RVS A2 
+ 50 langs één zijde dichte overschuifmoffen van hard PVC 
+ 50 railmoeren in RVS A2 (code 362821) 
+ 50 metalen schroeven TH 8 x 20 in RVS A2 (code  69335) 
+ 50 waaierveerringen in RVS A2 (code 73130) 
+ 50 platte ringen in RVS A2 A2 (code 71921)
 �maximale belasting: 35 daN

RVS A2 AISI 304 + PVC

ANKER VRM

type h lengte draadstang luchtspouw karton code
VRM 0 3 50 15 - 25 25 660016

VRM 15 15 50 30 - 40 25 660168
VRM 20 20 60 35 - 55 25 664508
VRM 40 40 60 55 - 75 25 664651
VRM 60 60 80 77 - 114 25 663921
VRM 80 80 80 100 - 137 25 660245

 �conform DTU 55.2
 �1 emmer bevat: 
+ 25 RVS A2 ankers, 30 x 3 mm, met opgefelste moer M10 (vrijdraaiend) 
+ 25 niet demonteerbare RVS A2 draadstangen M10 met plat uiteinde 
+ 25 RVS A2 stiften met kraagje 
+ 25 langs één zijde dichte overschuifmoffen van hard PVC
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