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13-01 alu regelwerk
 bevestiging van de beugels op de ondergrond

Nylon plug met schroef
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Europese Technische Goedkeuring

klasse 5.8   
verzinkt ≥ 5 μm RVS A4-50

MARCOVIS FM-X5 CL TH
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VE code verzinkt code RVS
10 / 15 x 85 80 70 7 x 90 120 19 50 360700 360750
10 / 30 x 100 80 70 7 x 105 120 19 50 360702 360752
10 / 45 x 115 80 70 7 x 120 120 19 50 360704 360754
10 / 65 x 135 80 70 7 x 140 120 19 50 360706 360756
10 / 90 x 160 80 70 7 x 165 120 19 50 360708 360758

 �toepassing: volle en holle materialen
 �nylon plug met brede kraag + schroef met zeskantkop (sleutelwijdte 13) en Torx aandrijving (TX40)
 �te gebruiken zonder thermostop vulclips
 �voorgemonteerd

Europese Technische Goedkeuring

llchaam in polyamide PA6 
stalen schroef klasse 5.8   

verzinkt ≥ 5 µm

TAPCO TF
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VE code verzinkt

10 / 30 x 80 10 30 80 60 50 7 x 85 100 14 100 359970*
10 / 50 x 100 10 50 100 60 50 7 x 105 100 14 100 359972*
10 / 85 x 135 10 85 135 60 50 7 x 140 100 14 50 359974*
10 / 110 x 160 10 110 160 60 50 7 x 165 100 14 50 359976*

 (*) beschikt niet over c.c. Socotec en ATE

POZIDRIV n°2

Nylon plug met schroef
Voorgemonteerd - (POZIDRIV n° 2 aandrijving) - verzonken kop
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