RÖFIX ISOFUX OPTI nastavek za orodje
za vrtanje

Pravne in tehnične
informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih,
skladnosts splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili
ustreznihnacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe:

Orodje za ugrezno montažo vijačnih sider ISOFUX z globinskim naslonom. Vključno z SDSvpetjem, kratkim svedrom TX40, 1 dolgim svedrom TX40 (predmontirano).
Montaža z zmogljivimi baterijskimi vijačniki in vrtalniki iz proste prodaje.

Lastnosti materiala:

•
•
•
•

100 % verjetnost usedanja (se dobro uleže), večja varnost
Natančna izvedba – brez prahu pri rezkanju
Vgradnja sidra in rondele v eni delovni fazi.
Nizka obraba

Obdelava:

Tehnični podatki
SAP šifra:

2000148279

NAV-Art. Nr.:

138446

Način pakiranja
Enota na paleto

1 Kos/EN

Temperatura podlage

> 5 °C

Osnova materiala:

• Visokovredni aluminij

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti
pod +5°C.

Varnostna opozorila:

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite
varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje:

Skladiščimo na suhem, zaščiteno pred poškodbami.

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami.
Podatke smo pripravili skrbno in vestno,vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost
kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno
ali kako drugače. Kupec je dolžanvedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza
predvidenemu namenu uporabe.
IzdelkiRÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se
zagotavljanespremenjena kakovost.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo našihizdelkov, vam je na voljo
naša tehnično-svetovalna služba.
Posodobljene tehnične liste najdete nainternetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri
tehnično-svetovalni službi.
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