
WT kiinnitysjärjestelmä:
Luotettava ja näyttävä ratkaisu puujulkisivujen,
pintojen sekä tasojen kiinnitykseen



WT-T-4,5xL      -
WT-T-6,5xL      Z661 WT
DI 600 sopiva �
asennussyvyyden säädin

WT-T-4,5xL      lipasruuvain 
"Holz Her 3338" tyyppisille nauhoille
(saatavuus rajoitettu)

WT-T-4,5xL      WT-T20 asennustyökalu
WT-T-6,5xL      WT-T30 asennustyökalu
      

WT-T-4,5xL ja WT-T-6,5xL
DI 600 ruuvinväännin

Malli         materiaali  nauhassa    halkaisija          pituus              Sg         Sspann       dk   
       

 T = hiiliteräs                                 dk (mm)                    (mm)                   (mm)              (mm)         (mm)

WT-kiinnitysjärjestelmän edut lyhyesti

Kiinnikevalikoima

Materiaali: hiiliteräs
Pinnoite: Durocoat
Pakkaus: irtokappaleet tai
nauhassa (vain ø 4,5 mm)

Kiinnikevalikoima 

��� � � � ��� � �� 20             15         6,5
�� � � � ��� � �� 23             17         6,5

�� � � � � � ��� � �� 20             15         6,5
�� � � � � � ��� � �� 23             17         6,5

�� � � � ��� � �� 47 47 7
�� � � � ��� � 8� �� �� 7
�� � � � ��� � 05� �� �� 7

Asennustyökalut ja -välineet

To make you more competitive

Halkaisijaltaan pienemmät WT-kiinnikkeet tarjoavat huomattavia etuja erilaisten 
puurakenteiden kuten julkisivujen, tasojen sekä laudoitusten kiinnittämiseen: 

� näyttäviä ja ehjiä puupintoja lähes huomaamattomien kiinnityskohtien ansiosta
              

    

     

     
� pieni kanta vähentää puun halkeamisvaaraa     
� asennettuna pinnan tasoon, kanta estää kosteuden pääsyn rakenteeseen
� kiinnikkeen Durocoat korroosiosuojaus ei värjää puuta
� kaksoiskierre pitää liitoksen pitävänä rakenteen kutistuessa tai turvotessa
     
� korkeat ulos- ja läpivetolujuudet    

     
� asentaminen on helppoa pintaan, rakenteen sisään tai vaikka kulmaan

          � asennus rakenteen sisään ei aiheuta pinnan tikkuuntumista (lehtikuusi)
       

Käyttöalue
Malli                                 �����234�5�6 ������34�5�6

Halkaisija (mm)    �������� �������� �������� ������8� ������05�

liitettävän kappaleen
paksuus                          15 - 20      19 - 35        25 - 35       40 - 50         40 - 90
- suositus  (mm)

alapuolisen kappaleen
paksuus vähintään           25 - 30      25 - 40       30 - 40       45 - 55         45 - 90
- suositus (mm)

-  soveltuu lukuisiin puulajeihin sekä puumateriaaleihin
-  korroosiosuojan ansiosta myös suojaamattomiin rakenteisiin

     

Apuvälineet

Käyttökohteesta riippuen
kiinnikkeiden asennus
irtokappaleina tai nauhassa.
Sopivat asennusvälineet
takaavat tehokkaan ja 
varman asennuksen.
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Tekninen neuvonta ja myynti:

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


