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13-01 alu regelwerk
 bevestiging van de beugels op de ondergrond

schroef verzinkt staal  ≥ 5 μm   
+ nylon PA6 plug

MARCOVIS MP - TH13
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VE code
10 / 10 x 60 7 x 65 10 x 65 50 358680
10 / 30 x 80 7 x 85 10 x 65 50 358684

 �toepassing: gescheurd beton, volle materialen
 �nylon plug met verzonken kraag en 2 antirotatievleugeltjes 
+ schroef in verzinkt staal met zeskante kop (sleutelwijdte 13 mm)
 �niet voorgemonteerd
 �compleet geleverd: schroef + plug 
 �socotec gekeurd: rapport DX 1415 
 �wordt gebruikt met rondsel

Nylon plug met schroef

polyamide PA6 
plug + schroef 

in verzinkt staal 
> 5 μm ISO 4042

polyamide PA6 
plug + schroef 

in roestvrij staal
austenitisch  

RVS A4-50

MARCOVIS TUP4 - TH13
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VE code code
10 / 15 x 85 7 x 90 10 x 80 100 358859 358823

 �toepassing: gescheurd beton, volle en holle materialen 
 �plug met verzonken kraag en 8 antirotatievleugeltjes + schroef met zeskante kop (sleutelwijdte 13 mm)
 �compleet geleverd: schroef + plug
 �niet voorgemonteerd
 �wordt gebruikt met rondsel
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