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Uusi ruostumaton kierteittävä kiinnike 
 kaikkiin  rakenneteräsluokkiin



Uusi luotettava TDB-S kiinnike toimii teräslaatuluokissa
S235 (St37), S275 (St42) ja S355 (St52)

Lujien rakenneterästen korkeat
liitosvaatimukset

Taloudellisuus ja korkeammat 
lujuusvaatimukset ovat johtaneet 
lisääntyneeseen korkealaatuisten 
terästen käyttöön teräsrakentamisessa. 
Ongelmia usein syntyy kun kiinnityksessä 
käytetään tavanomaisia kiinnikkeitä. 
Kiinnikkeen kierre voi vaurioitua 
asennuksen aikana, jolloin teräkseen ei 
muodostu kierteitä.

Tämä tarkoittaa sitä, että kiinnitys ei ole 
luotettava. Ongelmat asennuksen 
yhteydessä saattavat aiheuttaa 
ylimääräisiä kustannuksia ja viivästyksiä. 
Uusi ruostumaton TDB-S toimii varmasti 
kaikissa rakenneterästen lujuus- ja 
laatuluokissa mukaan lukien S355 
teräksen.
 


Varma kiinnitys - TDB-S

Useimmat virheet voidaan välttää 
käyttämällä uutta ruostumatonta TDB-S -
kiinnikettä; esimerkiksi epävarmuus 
oikeasta kiinnikkeestä tai vääränkokoinen 
esiporaus. Samaa porakokoa voidaan 
käyttää kaikissa teräslaaduissa ja 
useimmissa paksuuksissa.

Kiinnike on valmistettu austeniittisesta 
ruostumattomasta teräksestä AISI304 
(materiaali nro 1.4301).
 


Vaurioituneet kierteet pienentävät 
kiinnikkeen teknisiä arvoja. Tämä riski 
voidaan poistaa käyttämällä uutta TDB-S 
kiinnikettä.
 




Miksi ottaa riskejä? 
Uusi ruostumaton TDB-S toimii aina.

Yksinkertainen ja turvallinen kiinnitys

Tuotekehitys ja asiantuntemus ovat 
luoneet perustan TDB-S:n käyttöalueen 
laajentumiselle. Tämä tekee 
monipuolisesta kiinnikkeestä luotettavan 
ja varman vaihtoehdon lujimmissakin 
rakenneteräksissä. 

Kun käytät uutta TDB-S ruuvia, 
esiporauksen halkaisija riippuu 
ainoastaan kiinnitysalustan teräksen 
paksuudesta. Tämä yksinkertaistaa 
asennusta ja takaa toimivuuden hyvinkin 

Yksi kiinnike - 
laajasti mahdollisuuksia

Uuden TDB-S:n käyttöalue on erittäin 
laaja ja se on turvallinen kiinnike kaikkiin 
teräsrakenteisiin.
 


erilaisissa materiaaliyhdistelmissä.

 Tämä kaikki pienentää virheiden riskiä 

 
työmaaolosuhteissa.
 


 



SFS intec toimittaa myös 
asennustarvikkeet ja työkalut, jotka 
soveltuvat uuden TDB-S:n 
kiinnittämiseen. 

Kiinnike voidaan tarvittaessa maalata, 
jolloin saavutetaan esteettisesti 
yhtenäinen kokonaiskuva.
 


Kiinnikkeet ja asennustarvikkeet 
yhdeltä toimittajalta

TDB-S kiinnikkeet

Nimike                        TDB–S–6,3 x 100

TDB–S–6,3 x 19 TDB–S–6,3 x 115

TDB–S–6,3 x 25 TDB–S–6,3 x 127

TDB–S–6,3 x 32 TDB–S–6,3 x 152

TDB–S–6,3 x 38 TDB–S–6,3 x 178

TDB–S–6,3 x 45 TDB–S–6,3 x 215

TDB–S–6,3 x 51

TDB–S–6,3 x 64

TDB–S–6,3 x 76

TDB–S–6,3 x 90

HSS poranterät

Alustan paksuus       Poranterä

1,25 -1,50 5,0 x L

2,0 -4,0 5,3 x L

4,1-6,0 5,5 x L

> 6,0 5,7 x L

HSS porat on tehty korkealuokkaisesta 
teräksestä ja ne ovat pitkäikäisiä.
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Tiiviste aluslevyt
S16 
S19 
S29

Tekninen neuvonta ja myynti:

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


