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ODP Wkręty do drewna

Specjalny kształt wiertła zaprojektowany tak aby zapewnić szybki i bezproblemowy mon
taż w konstrukcji drewnianej.

Zgodne z kolorystyką

RAL

Informacja o produkcie

1. Wkręt musi być instalowany pod kątem 90 stopni do podłoża.
2. Do montażu używamy nasadki magnetycznej.
3. Używamy niskich obrotów początkowych.
4. Zmniejszamy obroty gdy zauwazymy spłaszczenie podkładki.
5. Używamy wkrętarki z regulowanym momentem obrotowym lub z ogranicznikiem głębokości. Uwaga: Nie używamy wiertarki.
6. Do montażu używamy wkretarki o obrotach: 1600 - 2000 obr/min z regulowanym momentem zakręcającym.

Instrukcja montażu

Cechy i korzyści
• Kolorowa poliestrowa powłoka zabezpieczająca

o grubości 45-50 um (RAL, NCS, RR), spełnia
rolę dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Ideal
nie dopasowuje się do koloru poszycia blaszane
go. Posiada stabilizatory UV, które gwarantują
niezmienność koloru przez długi okres użytko
wania.

• Gwint utwardzony powierzchniowo (trzpień za
chowuje elastyczność). Zabezpieczony przed ko
rozją warstwą ocynku o grubości nie mniejszej
niż 12µm.  Kształt i rodzaj gwintu specjalnie do
brany do konstrukcji drewnianej.

• Podkładka uszczelniająca samowulkaznizująca
EPDM. Odporna na różnicę temperatur i promie
niowanie UV. Specjalny kształt podkładki zapew
nia właściwe ułożenie materiału uszczelniające
go na zewnętrznej okładzinie materiału moco
wanego co gwarantuje uzyskanie szczelności
połaczenia.

Aplikacje
• Do zamocowań: Blachy profilo

wanej do konstrukcji drewnianej

Materiał podłoża
Certyfikowane do:
• Drewno konstrukcyjne
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Informacja o produkcie

Rozmiar Produkt

Wkręt Element mocowany

Rozmiar podkładkiŚrednica Długość Rozmiar łba
Max grubość elemen

tu mocowanego
z podkładką

d L S tfix

[mm]

Ø4.8

ODP-48025 4.8 25 8 2.5 14

ODP-48038 4.8 38 8 4.5 14

ODP-48050 4.8 50 8 16.5 14

ODP-48063 4.8 63 8 29.5 14

Zalecenia montażowe

Rozmiar Ø4.8

Średnica otworu w podłożu d0 [mm] -

Min. głębokość otworu w podłożu h0 [mm] -

Minimalna głębokość osadzenia łącznika hnom [mm] 30

Min. grubość podłoża hmin [mm] 30

Min. rozstaw smin [mm] 30

Min. odległość od krawędzi cmin [mm] 25

Średnica wkrętu d [mm] 4.8


