
ÁLTALÁNOS RÖGZÍTÉSEK

fischer lép csõ  rög zí té sek TB/TBB
Láthatatlan, stabil lépcsõfok rögzítés.

Al kal maz ha tó ság

Rög zít he tõ tár gyak:
Fa lép csõ fok ok fém pro fi lok ra, be ton ra vagy tég lá ra, egyéb fa
tár gyak lát ha tat lan rög zí té se. A sí kok tól va ló el té rés kor ri gá lá -
sa hé za go ló alá té tek kel tör té nik.

Spe ci á lis dübelegység leg alább 30 mm  vas tag sá gú fa lép -
csõ  fok ok gyors és ru gal mas rög zí té sé re. A rög zí té si alap le -
het be ton, acél csõ, tömör tég la vagy ter més kõ. A ru gal mas
nylon pe rem nyi kor gás men tes és ki szel lõ zött rög zí tést biz to -
sít. A kiváló minõség, hosszú élettartamot garantál.

Mû sza ki ada tok

Fu rat- Furat-
 méret méret Fu rat -
a lép csõ- az acél- méret Perem- Egység-
 fok ban  pro fil ban a be ton ban magasság Kulcs- Al kal mas csomag

Tí pus Kód szám mm ∅mm mm mm méret dübelek (db)

TB 60580 14x25 9 – 5 15 – 50
TBB 60583 14x25 – 8x55 – – – 50
TBZ 2 60584 – – – – – TB, TBB 10

Al kal ma zá si pél dák

Lépcsõ rögzítõ
acél pro fil hoz TB

Lépcsõ rögzítõ
be ton alap hoz TBB

Összejelölõ tüske
TBZ 2

148

Engedélyek

TB (acél profilhoz)

Enyv

Enyv

Szerelés

TBB (beton alaphoz)

Ki hú zó erõk (tö rõ erõk) kN-ban. Egy rögzítési pont ese tén,
ha a ra gasz tó anyag enyv. Ezek nél a törõerõknél a 18. ol da -
lon ta lál ha tó biz ton sá gi té nye zõt is fi gye lem be kell ven ni.

Acél pro fil Acél pro fil
vas tag ság 2 mm vas tag ság 4 mm Be ton alap

TB 0,27 0,31 –
TBB – – 0,44

Á
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