
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Brüstungszwinge

 

- Stufenloser Verstellbereich bis max. 60 cm
- Einfache, zeitsparende Montage
- Größtmögliche Sicherheit gegen Absturz
- keine verlierbaren Teile (Keile)
- leichtgängig durch Dywidag-Spindel

Ausführung lt. BAUV § 58 (3) Arbeitsgerüste
- Bretter mind. 12 cm hoch und 24 mm stark
- Normalabstand 2 m
- Maximaler Abstand 3 m, wenn Bretter mit Zwinge verschraubt

und Winddruck kleiner 0,5 kN/m² (ÖNORN 4014)

Bezeichnung Art.-Nr.

230V6 9,5 kg

Gewicht

Brüstungszwinge verzinkt

Anwendungen:

Decken

Ausschussgerüste

Treppenwangen

Befestigung mit Dübel und Schraube
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 Parapetný stĺpik RINGERbočný ochranný a záchytný systém - trieda A
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- Plynulo nastaviteľný do hrúbky pripevnenia max. 60cm- Jednoduchá, rýchla montáž- Najvyššia možná bezpečnosť proti pádu- Žiadne stratiteľné súčasti- Ľahké otáčanie vďaka Diwidag závitovej tyči

Robo
Textový rámeček
Parapetný stĺpik zodpovedá norme STN EN 133 74  - bočný ochranný a záchytný systém - trieda A                           - dosky minimálne 12cm široké a 24mm hrubé- normálny rozostup stĺpikov je 2m- maximálny rozostup stĺpikov max. 3m, v prípade ak sú dosky priskrutkované  k stĺpiku a tlak vetra je menší ako 0,5 kN/m2  
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Použitie :
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Stropné dosky
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Rameno schodiska
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Ochranné zábradlie na konzolovo vysunutom nosníku H20
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Upevnenie pomocou hmoždinky a skrutky
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Popis
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          POPIS                                č.výr.       hmotn.Parapetný stĺpik zinkovaný          230V6          9,5kg   
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hmotn.
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UPOZORNENIEPred použitím musia byť parapetné stĺpiky na stavbe prehliadnuté. V prípade zistenia deformácií, prasknutých zvarov a vád, ktoré znemožňujú bezpečné pripevnenie stĺpika na stropnú dosku alebo nosník, alebo pripevnenia dosiek, ktoré plnia funkciu zábradlových tyčí a zarážky, musia byť parapetné stĺpiky vyradené. Po páde osoby alebo predmetu smerom k bočnému ochrannému a záchytnému systému, alebo do neho, ako aj smerom k jeho príslušenstvu alebo do neho, smie sa tento parapetný stĺpik znovu použiť až po kontrole poverenou osobou. 
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