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R-STUDS metrická tyč závitová - nerezová ocel 10.9, plochá konco
vka

Vyztužovací tyč s hexagonální koncovkou z uhlíkové oceli třídy 10.9 k použití s lepe
nými kotvami

Informace o produktu

1.	Vyvrtáme  otvor  vhodného  průměru  a hloubky
2.	Energicky  vyčistíme  otvor  pomocí  pumpičky  a kartáče
3.	U dutých  podkladů  umístíme  v otvoru  v doporučené  poloze  síťové  pouzdro  .
4.	Otvor  vyplníme  pryskyřicí  po doporučenou  úroveň  (je třeba  postupovat  dle montážního  návodu  pro příslušný  typ pry

skyřice)
5.	Pomalu  vsuneme  metrickou  tyč  do otvoru  s pryskyřicí  do okamžiku  dosažení  doporučené  hloubky  kotvení.
6.	Necháme  tuhnout  po dobu doporučenou  pro dané použití.
7.	Po přiměřené  době  tuhnutí  umístíme  upevňovaný  díl,  podložku  a matici.  Dotáhneme  spoj  na požadovaný  moment.

Způsob montáže

Vlastnosti a výhody
•	 [Czech]:  Threaded  rod mades of carbon  steel

class  10.9 is suitable  for outdoor  use and in
damp conditions

•	 [Czech]:  Class  10.9 provide  much more gre
ater  tensile  and yield  strength  than the ordi
nary  class  8.8

•	 [Czech]:  Threaded  rods provide  high
strength  and good wear resistance

•	 Možno používat  u hmoždinkových  spojů  nebo
ve spojích  stěn  se základy.  (Kontakt  s tech
nickým  poradcem)

•	 Plochá  koncovka  pro rychlou  ruční  instalaci
bez nutnosti  použití  klíče

Použití
•	 [Czech]:  Oil  and gas industry
•	 [Czech]:  Pharmaceutical  pro

cessing  industry
•	 Upevňování  chemickými  ko

tvami  v plných  a dutých
zděných  podkladech

•	 Zábrany
•	 Zavěšené  fasády
•	 Těžké  stroje
•	 Ochranné  zábrany
•	 Sedadla  a lavičky  pro veřejné

účely
•	 [Czech]:  Heat  exchangers
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Informace o produktu

Rozměry Produkt

Kotva Upevňovací prvek

Průměr Délka Maximální tloušťka Průměr otvoru

d L [Czech]: hnom, 6d [Czech]: hnom, 12d d
f

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

M20 R-STUDS-20200109FL 20 200 57 - 22

Logistické údaje

Roz
měry

Produkt

Kotva Množství (ks) Hmotnost [kg]

Kódy ean
Průměr

[mm]
Délka [mm]

Jednotkové
balení

Hromadné
balení

Paleta
Jednotkové

balení
Hromadné

balení
Paleta

M20
R-STUDS-20200109

FL
20 200 10 10 4.5 4.5 5906675474373


