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SPECIÁLNÍ UPEVNĚNÍ

fischer hmoÏdinky pro upevÀování schodÛ TB/TBB

TB pro montáÏ na ocelovou schodnici
TBB pro montáÏ na betonovou schodnici
TBZ 2 montáÏní pfiípravek3
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PouÏití

K upevnění:
Dfievûn˘ch stupÀÛ na beton nebo na kovové profily.

Popis

Speciální hmoÏdinka pro jednoduchou a rychlou montáÏ
dfievûn˘ch stupÀÛ, tlou‰Èky minimálnû 30mm, na beton, plné
cihly, pfiírodní kámen, pfiíp. kovové profily.
Nylonov˘ nákruÏek tvofií pruÏné mezilehlé uloÏení a zaji‰Èuje tak
zvukovou izolaci schodÛ.
Vhodné i pro dal‰í neviditelná upevnûní dfievûn˘ch dílÛ.

Technická data

MontáÏ Pfiíklady pouÏití

vrtaná díra
vrtaná díra do schodnice vrtaná díra tlou‰Èka
do stupnû ocelová trubka v betonu materiálu pro balení

Typ katalogové ã. mm mm mm mm hmoÏinky kusÛ

TB 60580 14 x 25 9 5 50

TBB 60583 14 x 25 8 x 55 50

TBZ 2 60584 TB a TBB 10

Výtažné síly (síly při lomu) v kN
Pro upevÀovací bod pfii pouÏití lepidla na dfievo zastudena. U
tûchto mezních hodnot je tfieba brát v úvahu dan˘ bezpeãnostní
koeficient.

Schodnice
Typ z ocelové tubky 2 mm Ocelová trubka 4 mm beton

TB 1,9 2,2 –
TBB – – 3,1

Certifikováno

TBB

fischer zaráÏeã dvefií TS

fischer zaráÏeã dvefií  TS1

MontáÏ

Technická data

balení
katalogové ã. obsah kusÛ

Sada zaráÏeãÛ dvefií 5 barev, po 5 kusech
TS-SORT

60521
‰edá, bílá, béÏová, ãerná, hnûdá

1

x min.
vrtáku hloubka vrtání balení

Typ barva katalogové ã. mm mm kusÛ

TS 8 G ‰edá Q 60535 8 50 10

TS 8 W bílá q 60536 8 50 10

TS 8 S ãerná Q 60539 8 50 10

TS 8 BR hnûdá Q 60540 8 50 10

TS 8 BG béÏová Q 60551 8 50 10

v balení vÏdy 10 hmoÏdinek S 8 R 60 TS, 10 vrutÛ do dfieva upnutí Pz 3

1

Popis

Hezk˘ tvar a dekorativní vzhled.
Neviditelné a jednoduché upevnûní. V ‰edé, bílé, ãerné, hnûdé a
béÏové barvû.

Pfiíklad pouÏití
Certifikováno




