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aluminium legering / RVS A2

RIVET NW / BK
ALU - RVS A2

d x l d
k

min K / max K d
0

VE code
5 x 12 14 6 / 8 5,2 500 270540

 �materiaal: aluminium huls - RVS nagel
 �boren met HSS Ø 5,2 x 86
 �voor alu profielen met dikte < 2,5 mm

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

BOOR HSS

d x l VE code
5,2 x 86 10 282040

 �metaalboor met cilindrische schacht
 �ook andere maten beschikbaar 

8

max K
BC

RVS A2 AISI 304

PERFIX TH / IN A2

d x l BC op alu max K SW VE code
5,5 x 19 1,75 tot 3 7 8 500 300468
5,5 x 25 1,75 tot 3 13 8 100 300459

 �zelfborende RVS schroef met zeskantkop
 �voor alu profielen ≥ 2,5 mm

RVS A2 RVS A4

DRILLNOX FAÇALU TH8

d x l VE code A2 VE code A4
5,5 x 19 250 1372310 100 1372311
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