
Engedélyek
Fém ablakkeretdübel F-M

Alkalmazhatóság

Épí tõ anyag ok faj tá ja:
Be ton, tömör tég la, üre ges és tömör mész ho mok tég la, üre -
ges tég la, tömör hab kõ tég la, gáz be ton, ter més kõ.

Rög zít he tõ tár gyak:
Ab lak- és aj tó ke re tek fá ból, mû anyag ból és fém bõl, élfák, fa -
lé cek stb.

Leírás

A tel jes fém ki vi te lû dübel nagy nyí ró  igénybe vé te lek re ter ve -
zett. Az alu mí ni um-cink be vo nat jó kor ró zió ál ló sá got biz to sít.
Süllyesz tett vagy len cse fe jû csa var ral sze relt. A met ri kus me -
ne tû dübelt ké zi vagy elekt ro mos csa var hú zó val rög zít het jük.
A ha sí tott hü velyt a nagy ke mény sé gû kó nusz úgy ter pesz ti,
hogy a dübel a ke re tet nem húz za az épí tõ anyag fe lé. Ez fõ -
leg tá vol ság tar tó és utó la gos sze re lé sek nél elõ nyös.
Fém és mû anyag pro fi lok nál a dübelnyak be pat tin tá sá val hú -
zás és nyo más ál ló rög zí tés jön lét re.

fischerfémablakkeretdübelF-M
Ab lak- és aj tó ke re tek gyors és sta bil be sze re léséhez.

Mûszakiadatok

F 8 M – fém ablakeretdübel, cinkkel galvanizált acél
len cse fe jû csa var ral, Z2-kereszthoronnyal (csa var fej Æ9)
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Fú ró szere lés nél mély ség szú ság hossz. csomag
Tí pus Kód szám Æ mm mm mm mm mm (db)

F 8 M 72 88660 8 90 30 72 42 100
F 8 M 92 88662 8 110 30 92 62 100
F 8 M 112 88664 8 130 30 112 82 100
F 8 M 132 88666 8 150 30 132 102 100

F 10 M – fém ablakeretdübel, cinkkel galvanizált acél
süllyesztettfejû fa csa var ral, Z3-kereszthoronnyal (csa var fej Æ13)

F 10 M 72 88670 10 90 30 72 42 100
F 10 M 92 88672 10 110 30 92 62 100
F 10 M 112 88674 10 130 30 112 82 100
F 10 M 132 88676 10 150 30 132 102 100
F 10 M 152 88678 10 170 30 152 122 100
F 10 M 182 88680 10 200 30 182 152 50
F 10 M 202 61064 10 220 30 202 172 50

fischerfedõsapkaADM

ADM 10 ASM 10

ADM – fedõsapka F 10 M dübelekhez
Fedõsapka Egység-

Típus Kódszám Æ mm csomag (db)

ADM 10 W fehér l 88688 Æ15 100
ASM 10 W* fehér l 60320 Æ16 100

* La po san fe dõ ki vi tel.

Szerelés

Ki hú zó erõk (tö rõ erõk) kN-ban, ezek nél a tö rõ erõk nél egy meg -
fe le lõ biz ton sá gi té nye zõt (g³4)  figye lem be kell ven ni (18. o.).

Típus F 10 M
Beton ³ C20/25 1,38
Tömör tégla ³ Mz12 1,28
Tömör mészhomok tégla ³ KSV12 1,28
Könnyû beton (tömör) ³ V2 0,48
Üreges mészhomok tégla ³ KSL6 0,55
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