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

NYLON XP
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d VE code
10 x 65 80 65 5 / 8 100 218875

 �toepassing: volle en holle materialen
 �universele plug met verzonken kraag
 �hoogwaardig nylon dat bestand is tegen externe aantasting
 �perfecte geleiding van de schroef in de plug

Nylon plug + schroef

3/8"

FASTO 2033 A / ZN

d x l VE code
6,5 x 75 100 1806570

RVS A2

RONDSEL / IN A2

d uitwendig x d inwendig x dikte VE code
22 x 10,77 x 2 100 71291

 �platte ring in roestvrij staal A2
 �voorkomt elektrolyse (aluminium / verzinkt staal)
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Ø 15

BC
max K  austenititisch roestvrij staal

A4 AISI 316 L -   
punt in gecementeerd staal

Corrosieweerstand >  
30 cycli Kesternich

GOLDINOX HOUT

BC Ø x l max K SW VE code
1 tot 3 x 0,75 6,3 x 60 5 8 100 374450

 �zelfborende bi-metaal schroef: boorpunt in gecementeerd staal, lichaam in roestvrij staal
 �zeskantkop
 �bevestigen van de beugels zonder voorboren

Zelfborende houtschroef

Toebehoren voor MARCOVIS MP en TUP4
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