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Fém gipszkartondübel
GKM

Faforgács-csa var
lencsefejjel

Faforgács-csa var
süllyesztett fejjel

fischer fém gipszkartondübel GKM
Gyors sze re lé sû önfúró dübel gipsz kar ton ban (tûzálló kivitelû dübel).

Szerelés

ÜREGES RÖGZÍTÉSEK

Al kal maz ha tó ság

Épí tõ anyag faj tá ja:
Gipszkartonlemezek, egyik ol dal ról szi ge telt gipszkarton le -
me  zek.

Rög zít he tõ tár gyak:
Lám pák, lá ba zat lé cek, kap cso lók, kép kere tek, ká bel csa tor -
nák, kar ni sok, fa lé cek stb.

Le írás

A fischer gipszkartondübel GKM egy olyan spe ci á lis rög zítõ -
elem, mely nem a lap hát ol da lán rög zí tõ dik, ha nem forma -
záróan a gipsz kar ton ban. Egy mun ka mû ve let ben tör té nik a
fúrás és be csa va rás, nem szük sé ges kü lön behúzószerszám.
A lap hát ol da lán ke vés hely igé nye van. Nem szükséges
külön fúrószerszám.

Mû sza ki ada tok

l t da ds ´ ls
Tel jes Leg ki sebb Hasznos Egység-
hossz. vas tag ság (be fo gás) hossz. Csa var mé ret csomag

Tí pus Kód szám mm mm mm Æ mm (db)

GKM 24556 31 35 – Æ4,0-5,0 100

GKM 121) 40432 31 35 12 4,5x35 100

GKM 272) 40434 31 35 27 4,5x50 100

Min. csa var hosszú ság = dübelhossz. 31 mm + rög zí ten dõ elem vas tag sá ga.
1) Lencsefejû fa for gács- csa var ral cso ma golt.
2) Süllyesztettfejû fa for gács- csa var ral cso ma golt.

Alkalmazási példa

Sze re lé si tanácsok:
n Elõ fú rás nél kül ak kus vagy elekt ro mos csa var húzó val sze -

rel he tõ.
n Fa-, fa for gács-, ill. le mez csa va rok hoz Æ4,0-5,0 mm-ben al -

kal mas.
n Nem alkalmas csempézett gipszkartonhoz.
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