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M8 x 30 10 30 100 359450

 �slagexpansieplug met inwendige schroefdraad
 �Veritas-testverslag nr. LAB 79437603
 �ondergrond: beton
 �last: 190 tot 910 kg
 �verbrede kraag ter voorkoming van indrukking

13-07 bevestiging van natuursteenplaten
 bevestiging in ondergrond
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RVS A2 AISI 304

METALEN BOUT / IN A2

d x l SW VE code
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