Technický list 09.90 Natloukací hmoždinka
Výrobek

Pro rychlou a snadnou montáž a ukotvení čehokoli do všech běžných
stavebních materiálů. Je vhodná např. pro ukotvení zakládacích startovacích
lišt zateplovacích systémů, kotvení okenních plechových kotev apod.

Vlastnosti

þ Jednoduchá rychlá montáž - natlučením
þ Použitelná pro všechny typy stavebních materiálů
þ Univerzální produkt pro připojování
þ Nylon odolný UV záření
þ Ve spojení s nerezovým hřebem vysoká odolnost vůči korozi a chem.vlivům
þ Lze bez problémů spoj rozebrat vyšroubováním hřebu
þ Nízká hořlavost

Použití

Technické údaje
Materiál
Povrch
Délka
Průměr trnu
Použitelnost
Nosnost v tahu
Pokyny

Aktualizace

- Pro ukotvení zakládacích startovacích lišt zateplovacích systémů, kotvení
okenních plechových kotev apod.

mm
mm
°C
kN

ocelový, kalený hřeb se závitem a zápustnou hlavou s drážkou PZ
v nylonové zápustné hmoždince
galvanický zinek s pasivací žlutým chromátem – min. 3 mikrony
30 až 120
5, 6 nebo 8
-30 až +100°C
0,15 – 0,55

Předvrtání průměrem vrtáku podle průměru natloukací hmoždinky. Natloukací
hmoždinka se zasune přes připojovaný díl do vyvrtaného otvoru a hřeb se
zatluče do hmoždinky. Hmoždinka se roztáhne a zaklíní se tak v otvoru.
Natloukací hmoždinku lze rovněž rozebrat, nylonovou hmoždinku zasunout do
otvoru a poté přiložit připojovaný díl, prostrčit hřeb a zatlouci jej. Lze nouzově
použít i na připevnění do dřeva, zde však raději volíme vruty. Případné
rozebrání spoje se provede vyšroubováním hřebu.
Aktualizováno dne: 06.11.2013
Vyhotoveno dne: 08.10.2012

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a
předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován,
ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče
vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití
vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

