
.ETA 		/		9	 ומבוססים על נתוני תקן ENV 	99	-4 : 			8 נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן
המרחקים המינימאלים כרוכים בהפחתת עומסים. המרחקים האופטימאליים הינם רלוונטים רק בשליפה. 

לחישוב תסבולת בגזירה, אין מרחק אופטימאלי, יש לחשב לפי יישום כל עוגן.
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Fire Resistance 
Classification

R			

European
Approval

ETA-		/		9	- ETAG			 - option 	

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן חץ	 
 	Carbon steel :סוג פלדה
 	4	µ גלוון: טרמודיפוזיוני מינימום

אפליקציות שונות
חיבור קונסטרוקטיבי לבטון סדוק	 
חיבור קונסטרוקציה פלדה	 
חיבור כיסאות, מעקות	 
חיבור עמודי תאורה, עמודי חשמל	 
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מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.MTP-G 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.
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בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110

MTP-G27


