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Techninių duomenų lapas

Hartmut
Tuštuminis ankeris, naudojamas sausosios statybos sistemose, laikančioji galia iki 65 kg
Medžiaga

Hartmut yra universalus tuštuminis ankeris, gaminamas iš metalo ir plastiko
su varžtu (M5x60).

Savybės
■ Paprastai ir greitai montuojamas
■ Itin saugu naudoti

Pakuotė

■ Didelė laikomoji galia

50 vnt. pakuotėje
Prekės kodas Nr. 00131376

■ Tinka bet kokio storio gipskartonio plokštėms

■ Ilgalaikė laikomoji galia

K543.lt Hartmut
Tuštuminis ankeris, naudojamas sausosios statybos sistemose, laikančioji galia iki 65 kg
Naudojimas

Apkrovų tvirtinimas
■ Metalinio ir medinio karkaso sienoms iki 65 kg kiekvienam ankeriui
■ Pakabinamoms luboms iki 6 kg kiekvienam ankeriui ir iki 6 kg kiekvienam
tarpatramiui ir metrui

Ø 13

Darbo eiga

Techniniai duomenys
Apkalos storis t

Galima apkrova vienam ankeriui
(tempimo ir šlyties apkrovos)
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≥ 2x 15
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Maksimalus ankerinio varžto naudingo
ilgio paskaičiavimas
Varžto ilgis
minus apkalos storis
minus įsiankeravimo gylis

60 mm
- d (mm)
- 15 mm
.......... mm

Pagal poreikį gali būti naudojamas ilgesnis varžtas.

≥ 15

Visi matmenys mm

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:
+370 5 213 2222
info@knauf.lt
www.knauf.lt
K543.lt

UAB „Knauf“ Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva
UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms.
Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam
konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys
saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.
Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos
sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

