132 OCELOVÉ KOTVY

Multi šroub FMB
Snadná montáž, snadná demontáž, opakované použití.

PŘEHLED
Ocelové kotvy

FMB multi šroub,
předem sestavený,
galvanicky
pozinkovaná ocel

Vhodný pro:
▪ beton ≥ C20/25
▪ přírodní kámen s hutnou
strukturou

Pro upevnění:
▪ vyztužení bednění
▪ prefabrikovaných
betonových staveništních
panelů

FMB multi šroub,
nesestavený,
galvanicky
pozinkovaná ocel

POPIS
▪ Svorníková kotva skládající se z rozpěrného prvku
a kotevního šroubu.
▪ Pro dočasné upevnění výztuže bednění.

Výhody/přínosy
▪ Ekonomicky výhodný systém, kotevní šroub může být
opakovaně použitý až pětkrát.
▪ 20 mm průměr oceli u kotevního šroubu pro vysoké střihové
zatížení.

▪ Rozpěrný prvek na bázi know-how ﬁrmy ﬁscher pro
maximální výkon.
▪ Po demontáži kotevního šroubu nevyčnívají žádné části kotvy.
To znamená vysokou úroveň bezpečnosti na staveništi
a časové úspory.
▪ Charakteristická šestihranná matice, která se používá také
pro jiné aplikace, není tedy nutné měnit montážní přípravek.
▪ Velká podložka pro lepší rozložení zatížení

MONTÁŽ

Typ montáže

sestavení

▪ Průvlečná montáž

Tipy pro montáž
▪ Před osazením musí být rozpěrný prvek
pevně zašroubován do kotevního
šroubu.
▪ Z důvodu zajištění bezpečného
upevnění nepoužívejte kotevní šroub
více než pětkrát.
▪ Způsob použití je zobrazen na balení.
▪ Po použití šroub se šestihrannou hlavou
odšroubujte.
▪ Rozpěrný prvek zůstává ve vyvrtané
díře.
▪ Šroub a podložku vraťte do krabice.

montáž

opětovné použití

demontáž

TECHNICKÉ ÚDAJE
FMB multi šroub,
galvanicky pozinkovaná ocel
typ

katalogové
číslo

ID

Ø vrtáku

délka kotvy

[mm]

hloubka vyvrtané
díry
h0
[mm]

20

100

d0

FMB 20/20 Set

96840

6

závit

velikost klíče

M

SW

podložka
(vnější Ø x
tloušťka)

[mm]

max. užitná
délka
t ﬁx
[mm]

138

20

M 16

30

44 x 3

l

počet kusů
v balení

[mm]

1*

* 2 šrouby se šestihrannou hlavou s podložkou, 10 rozpěrných prvků

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání
a mnohé další viz str. 18 - 23.
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