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SLPT

SL-PC

Fire Resistance 
Classification

R			

אפליקציות שונות
תעשיייה כבדה	 
עמודי פלדה גבוהים	 
אנטנות גבוהות	 

מאפיינים
טכנולוגיה: עוגן דינאמי	 
 	)SS			(A4  סוג פלדה: 8.8 או נירוסטה

 	fuk = 8		 N/mm	 ; fyk = 	4	 N/mm	

 	passivated או 	8-µ Zn :גלוון

European
Approval

ETA 		/				 - EAD						-		-				

* לא מוגדר כי כשל אחר קורה לפני כשל זה
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מדריך התקנה
1( לקדוח חור.

2( לנקות את החור עם לחץ אוויר.

.SLPT 3( להכניס את העוגן

4( לסגור את העוגן לפי המומנט הנדרש.
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SLPC M	/		-		SLPC										4						

SLPC M	/		-8	SLPC			8			8		4						

SLPC M	/		-			SLPC											4		4			

SLPC M8/		-			SLPC										8							

SLPC M		/		-			SLPC																			

SLPC M		/		-			SLPC												8						

SLPC M		/	8-			SLPC	8				8							8			8	
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מידות ומק''טים
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SLPT M	/		-			SLPT															4			

SLPT M	/		-			SLPT																			

SLPT M8/		-8	SLPT			8			8	8							
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SLPT M		/		-			SLPT																				

SLPT M		/		-	4	SLPT			4				4											

SLPT M		/		-			SLPT																				

SLPT M		/	8-			SLPT	8				8						98			8	

SLPT M		/	8-			SLPT	8				8						98			8	

SLPT M		/	8-	4	SLPT	8	4		8	4				98	4	8	
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בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע''מ 054-7976110

SLPT21


