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R-GOK-N Tuleja teleskopowa z nylonu

Nylonowa tuleja teleskopowa do mocowania izolacji dachów płaskich. Połączona
z odpowiednim wkrętem umożliwia zastosowanie we wszystkich rodzajach podłoży.

Aprobaty
•	 KOT-2017-0158
•	 ETA-09/0346
•	 TC 4765-15

                      

Informacja o produkcie

1.	Dobierz  odpowiedni  rodzaj  wkęta  do podłoża
2.	Umieścić  tuleję  tworzywową  w materiale  izolacyjnym
3.	Za pomocą  zakrętarki  wkręcić  łącznik  do podłoża,  aż do uzyskania  odpowiedniej  głębokości

Instrukcja montażu

Cechy i korzyści
•	 Najwyższej  jakości  udaroodporny  materiał

gwarantuje  wysokie  parametry  mechaniczne
oraz  niezmienne  właściwości  w szerokim  za
kresie  temperatur  w długim  okresie  eksplo
atacji.

•	 Produkt  jest  kompatybilny  z dowolnym  sys
temem wkrętów  dachowych  Rawlplug:  WBT
do betonu,WX  lub WO do blachy
trapezowej,WW  do drewna.

•	 Okrągły  talerz  ze wzmocnionym  promieniem
łączącym  z tuleją  eliminuje  potrzebę pozy
cjonowania  kołka  w czasie  montażu  oraz
podnosi  odporność  na uszkodzenia  mecha
niczne.

•	 Wewnętrzne  prowadnice  tulei  umożliwiają
wstępny  montaż  kołka  z każdym  rodzajem
wkręta  dachowego  oferty  Rawlplug,  tym sa
mym skracając  czas  montażu  systemu.

•	 Ostra  krawędź  stożka  tulei  ułatwia  perfo
rację  memrany  i przyspiesza  prace  montażo
we.

Aplikacje
•	 Mocowanie  hydroizolacji  i ter

moizolacji  na dachach  pła
skich.

Materiał podłoża
Certyfikowane do:
•	 Beton
•	 Płyta  betonowa  pełna
•	 Blacha  stalowa
•	 Drewno  konstrukcyjne
•	 Drewno  klejone
•	 Płyta  wiórowa
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Informacja o produkcie

Produkt

Koszulka tworzywowa Element mocowa

Średnica Długość Średnica talerza Min grubość

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

Dane logistyczne

Produkt

Koszulka tworzywowa Ilość [szt] Waga [kg]

Kody ean
Średnica

[mm]
Długość

[mm]
Opakowanie
jednostkowe

Opakowanie
zbiorcze

Paleta
Opakowanie
jednostkowe

Opakowanie
zbiorcze

Paleta

R-GOK-525-N 1) 15.5 525 50 50 600 4.2 4.2 80.0 5906675113883

R-GOK-625-N 1) 15.5 625 50 50 600 4.7 4.7 86.2 5906675113890

R-GOK-725-N 1) 15.5 725 50 50 600 5.2 5.2 92.4 5906675113906

1)	 KOT-2017-0158
2)	 ETA-09/0346
3)	 TC 4765-15
4)	 UKTA-22/6338


