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SPO spyruoklinis fiksatorius su kablio tipo varžtu, skirtas naudoti
gipskartonio plokštėje

Spyruoklinis fiksatorius su metriniu kablio tipo varžtu, skirtas naudoti tuščiavidurėse
sienose ir dideliuose tvirtinimo elementuose

Informacija apie gaminį

1.	Išgręžkite  reikiamo  skersmens  skylę.
2.	Suspauskite  sparnelius  ir įstumkite  tvirtinimo  elementą  į skylę.
3.	Verždami  varžtą,  ištraukite  tvirtiklį  iš sienos  ar lubų,  kad sparneliai  laisvai  nesisuktų.

[Lithuanian]: Installation guide

Savybės ir privalumai
•	 Dėl  ilgo  fiksatoriaus  varžto  galima  naudoti

įvairaus  storių  plokštėse  ir su storais  tvirtini
mo elementais,  tad pasižymi  didžiausiu  lank
stumu.

•	 Apkrova  paskirstoma  dideliame  plote,  kad
dar padidėtų  laikomoji  geba

•	 Lengvai  montuojami  tvirtinimo  elementai  už
storų  plokščių,  labai  plokščiose  ertmėse.

•	 Savaime  veikiantis  inkaras,  kurį  lengva  mon
tuoti.

•	 Tinka  naudoti  įrengiant  lubas

Naudojimas
•	 Lengvų  lentynų,  laikiklių  ir ka

blių  įrengimas
•	 Laikikliai,  griebtuvai  ir kabliai
•	 Dažymo  darbai
•	 Lempos
•	 Apšvietimo  įranga
•	 Veidrodžiai
•	 Sieninės  lentynos
•	 Kiti  dekoratyviniai  elementai

Pagrindo medžia

ga
Naudojimas:
•	 Gipskartonio  plokštė
•	 Medienos  plokštė
•	 Orientuotų  skiedrų  plokštės

(OSB)
•	 PVC  medžiaga
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Informacija apie gaminį

Dydis Gaminys

[Lithuanian]: Installation data

Pagrindas Gipskartonio plokštė,

Tvirtinimo  skersmuo d [mm] 4

Plokštės  storis t
fiks.

[mm] 9,5

Skylės  skersmuo  pagrinde d
0

[mm] 14

Montavimo  gylis h
nom

[mm] 9.5

Min. pagrindo  storis h
min

[mm] 9.5

Min. tarpas s
min

[mm] 100

Min. atstumas  iki  krašto c
min

[mm] 100

[Lithuanian]: Basic performance data
Techniniai  parametrai  atskiram  inkaravimo  taškui,  neatsižvelgiant  į atstumo  nuo kraštų  ir tarpų  tarp  inkarų  įtaką

Pagrindas Gipskartonio plokštė, min. 9,5 mm Gipskartonio plokštė, min. 12,5 mm

VIDUTINĖ KRITINĖ APKROVA F
Ru,m

SPO475Z [kN] 0.58 0.54

SPO475 [kN] 0.59 0.58

SPO450 [kN] 0.55 0.56

BŪDINGOJI APKROVA F
Rk

SPO475Z [kN] 0.39 0.43

SPO475 [kN] 0.38 0.42

SPO450 [kN] 0.36 0.46

PROJEKTINĖ APKROVA F
Rd

SPO475Z [kN] 0.18 0.20

SPO475 [kN] 0.19 0.20

SPO450 [kN] 0.17 0.22

REKOMENDUOJAMA APKROVA F
rec

SPO475Z [kN] 0.13 0.14

SPO475 [kN] 0.14 0.14

SPO450 [kN] 0.12 0.16


