
Massiivipuurakenteet WT-ruuvilla



Uusi kiinnitysjärjestelmä puuliitoksiin:
WT-kiinnitysjärjestelmällä kestävät, luotettavat ja
näyttävät rakenneratkaisut.

Kiinnikkeet:

WT-T-8.2 x L

Materiaali: hiiliteräs
Pinnoite: Durocoat
Kierre: Ø 8,2 mm (k1) 
ja Ø 8.9 mm (k2)

Suunnittelu:

Lisätiedot:

Jos tarvitsette lisätietoja, olkaa hyvä
ja ottakaa yhteyttä tekniseen neuvon-
taamme.

Asennus:

SFS intecillä on tarkoituksenmukaiset
asennuslaitteet ja tarvikkeet eri raken-
neratkaisuille. Ongelmatilanteissa voit-
te aina kääntyä kenttähenkilöstömme
puoleen.

WT-T-8.2 x L kiinnikkeet

WT-T-6.5 x L kiinnikkeetWT-T-6,5 x L

Materiaali: hiiliteräs
Pinnoite: Durocoat
Kierre: Ø 6.5 mm

Tyyppi Materiaali Halkaisija Pituus Kierre 1 Kierre 2
T = hiiliteräs d1 (mm) (mm) (mm) (mm)

WT - T - 8,2 x 160 65 65
WT - T - 8,2 x 190 80 80
WT - T - 8,2 x 220 95 95
WT - T - 8,2 x 245 107 107
WT - T - 8,2 x 300 135 135

Tyyppi Materiaali Halkaisija Pituus Kierre 1 Kierre 2
T = hiiliteräs d1 (mm) (mm) (mm) (mm)

WT - T - 6,5 x 65 28 28
WT - T - 6,5 x 90 40 40
WT - T - 6,5 x 130 40 40
WT - T - 6,5 x 160 65 65

Asennuslaitteet ja -tarvikkeet

Rakenne Koneet/tarvikkeet Kiinnike Koneet/Tarvikkeet

Laajat yksityiskohtaiset laskenta-arvot
takaavat varman ja helpon rakenne-
suunnittelun. Tekniset asiantuntijamme
ovat rakennesuunnittelijoiden käytet-
tävissä ja apuna tarpeen mukaan.

Suomessa VTT on laatinut vinoruuvi-
liitosten suunnitteluohjeet:
RTE 4423/04.

Käytännön periaatteet

ZL WT/U 

suuntaaja

ZL WT/MS 

asennuslaite

ZLWT/S 

kannatinlaite

ZL WT

asennuslaite

WT-T-8,2 x L T40 bit, pituus 70,
152, 200, 350 ja 520 mm

WT-T-6,5 x L T30 bit, pituus 70,
200 ja 350 mm

WT-T-8.2 x L BO 1050 voimaruuvain

WT-T-6,5 x L DI 600 ruuvinväännin

WT-T-8,2 x L WT-T40/D10 as.työkalu
WT-T-6,5 x L WT-T30 as.työkalu



Ideaalinen järjestelmä useisiin eri puurakenteisiin
rakenneliitoksiin:
WT kiinnitysjärjestelmä, pitävä ratkaisu.

Palkkien jatko- ja tukiliitokset

Ilman esireikiä, helposti, puristamatta
puuosia etukäteen yhteen: WT:llä liität
nopeasti ja varmasti.

Palkkien vahvistukset

WT kiinnikkeillä palkkien aukkojen
vahvistukset sujuvat nopeasti ja 
helposti. Lovetuksista huolimatta
WT -järjestelmällä voidaan vahvistaa
palkki alkuperäiseen lujuuteensa. 
Ei edes lämpöliikkeen aiheuttamat 
liikkeet rakenteessa vaikuta 
WT -kiinnikkeen pitokykyyn.

Orsien ja kannatinpalkkien liitokset

Työmaalla tai tehdasolosuhteissa, WT
järjestelmä mahdollistaa rakenteellisesti
lujat kiinnitykset helposti ja näyttävän
näkymättömästi.

Kattotuolien ja ruodelautojen 

kiinnitykset

Asennusvarmuus, -nopeus ja 
turvallisuus ovat WT-järjestelmän
etuja vailla vertaa.

Palkkien yhdistämiset

Palkkien yhdistelmäliitokset on helppoa
ja edullista toteuttaa WT -järjestelmällä.
Lyömätön etu esimerkiksi massiivipuu-
rakenteissa ja saneerauskohteissa.
Liitos on jäykkä ja näkymätön.

Muita mahdollisuuksia

Erilaiset puurakenneliitokset
- jatkokset
- puristuskuormien hallinta
- vahvistukset
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Tekninen neuvonta ja myynti:

SFS intec Oy
PL 31 fi.lohja@sfs.intec.biz
08501 Lohja as www.sfsintec.biz/FS
Puh (019) 357 030 Fax (019) 334 551

Kiinnittämisen asiantuntija - 
lähellä asiakasta ympäri maailmaa.

Kiinnitysteollisuus johon voit 

luottaa

Usean vuoden kokemus monissa
Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa
tekevät SFS intecistä tehokkaan ja
osaavan kumppanin mekaanisen 
kiinnittämisen alalla. Valmistamme 
kylmämuokkaamalla korkealuokkaisia
komponentteja ja kiinnikkeitä 
rakennus- ja muulle teollisuudelle
ympäri maailman. Teemme 
kiinnitystekniikan alalla jatkuvaa 
tutkimus ja kehitystyötä.

Laadun tae

Valmistuksemme ja palvelumme 
korkean laatustandardin takaavat 
yritykseemme integroidut ulkopuoliset
laadunvarmistusjärjestelmät. Kaikissa
tehtaissamme laadun takaavat jatkuvat
prosessikontrollit. Koko tuotanto-
prosessissa tehtävät järjestelmälliset
kontrollit ovat peruslähtökohta 
toiminnallemme.




