MŐSZAKI ADATLAP

Beütıékes dőbel
Termék megnevezése

Beütıékes dőbel

Forgalmazza

MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a.
(www.masterplastgroup.com)

Mérete, kiszerelése

6mm*40mm - 200db/doboz, 6mm*60mm - 200db/doboz,
6mm*80mm - 100db/doboz

Rendeltetése és
felhasználási területe
Anyaga

UD lábazati indítóprofil padlóhoz, mennyezethez vagy falhoz
rögzítésére szolgál
Polipropilén lencsefejő dőbel fém beütı csavarral

Tulajdonságok

Vizsgálati módszer

Termékjellemzı
42 - 62 - 82mm

Dőbel hossza

Gyártó által megadott adat

Dőbel külsı átmérıje

Gyártó által megadott adat

5,6mm

Beütı csavar hossza

Gyártó által megadott adat

44 - 64 - 84mm

Beütı csavar átmérıje

Gyártó által megadott adat

3,3mm

Horganyvastagság a beütıszegen

Gyártó által megadott adat

~ 5µm

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hıtıl, valamint nedvességtıl, párától
védetten.

Jótállás, szavatosság:

Törvényi elıírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelıen - a vonatkozó mőszaki elıírásokban foglaltak betartása
és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.
Vonatkozó elıírások, specifikációk:

ETAG 004, THERMOMASTER A-02 Alkalmazástechnika (Masterplast Group Zrt.)
Lehetséges veszélyek, megelızı elıírások:

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján
nem biztonsági adatlap köteles termék.
Ezen mőszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek
birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenırzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új
ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott mőszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes
végfelhasználási lehetısége elıre nem ismert, minden esetben a tervezı és/vagy végfelhasználó felelıssége meggyızıdni a
termék adott szerkezetben, adott módon történı alkalmazhatóságáról.
Ezen mőszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által 2010. január 01. után eladott termékekre, a nyilatkozat
módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a mőszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervezı/végfelhasználó kötelessége
meggyızıdni arról, hogy a legfrisebb kiadású mőszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A mőszaki adatlap
mindenkori aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhetı.
*Kiadás dátuma: 2010. 01. 01.

