
UPEVŇOVÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE NA PLOCHÝCH

www.rawlplug.com 1

R-GOK-N

Nylonová teleskopická hmoždinka k upevňování izolace na plochých střechách. Ve
spojení s vhodným vrutem je možno ji použít do všech druhů podkladů.

Schválení a certifikáty
•	 ETA-09/0346

              

Informace o produktu

1.	Zvolíme  typ vrutu  vhodný  k podkladu.
2.	Umělohmotné  pouzdro  umístíme  v izolačním  materiálu.
3.	Pomocí  šroubováku  zašroubujeme  spojku  do podkladu,  až do momentu dosažení  požadované  hloubky.   

Způsob montáže

Vlastnosti a výhody
•	 Vysoce  kvalitní  materiál  používaný  k výrobě

teleskopických  hmoždinek  zaručuje
neměnné  mechanické  vlastnosti  po dobu
mnoha let.  Uchovává  si své  vlastnosti  v ši
roké  teplotní  škále.

•	 [Czech]:  Should  be used with combination  of
any Rawlplug  roofing  screws:  WBT to concre
te, WX/WO  to steel  sheat,  WW to wood.

•	 Kulatý  talíř  eliminuje  nutnost  polohování
během montáže,  spodní  část  spojení  s hmo
ždinkou  je navržená  tak,  aby přenášela  velmi
značná  zatížení  během používání  střechy.

•	 Speciálně  navržená  vnitřní  část  kužele  tele
skopické  hmoždinky  umožňuje  předchozí
montáž  umělohmotné  hmoždinky  s vrutem.

•	 Spodní  část  teleskopické  hmoždinky  na
vržená  ve tvaru  kužele  s optimálním  sklonem
výrazně  ovlivňuje  rychlost  montážních  prací.

•	 Mnohaleté  zkušenosti  s výrobou  kotvicích
prvků  ke střešní  izolaci  nám umožňují  dosa
hovat  nejlepší  výsledky  v dynamických  i sta
tických  zkouškách  prováděných  renomova
nými evropskými  výzkumnými  a certifika
čními  ústavy.

Použití
•	 Izolačních  vrstev  na plochých

střechách  s vrutem

Podkladový mate

riál
K použití do:
•	 Beton
•	 Betonová  deska  plná
•	 Kovové  plechy  a profily
•	 Stavební  dřevo
•	 Lepené  dřevo
•	 Deska  na bázi  dřeva
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Informace o produktu

Produkt

Plastová objímka Upevňovací

Průměr Délka Průměr talíře
Minimální tlo

ušťka

d L D t
fix

[mm] [mm] [mm] [mm]

R-GOK-525-N 15.5 525 50 540

R-GOK-625-N 15.5 625 50 640

R-GOK-725-N 15.5 725 50 740

Logistické údaje

Produkt

Plastová objímka Množství (ks) Hmotnost [kg]

Kódy ean
Průměr [mm] Délka [mm]

Jednotkové
balení

Hromadné
balení

Paleta
Jednotkové

balení
Hromadné

balení
Paleta

R-GOK-525-N 15.5 525 50 50 600 4.2 4.2 80.0 5906675113883

R-GOK-625-N 15.5 625 50 50 600 4.7 4.7 86.2 5906675113890

R-GOK-725-N 15.5 725 50 50 600 5.2 5.2 92.4 5906675113906

1)	 ETA-09/0346


