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Tocuri pentru ferestre

Sistemul de fixare din nylon pentru o instalare fără tensiuni a 
tocurilor pentru ferestre şi uşi

AVANTAJE

▪ Principiul de funcţionare al diblului
previne tragerea cadrului către
substrat şi asigură o fixare fără
tensiune şi durabilă a cadrului.

▪ Conformaţia specială a diblului
ancorează profilele de metal şi din
plastic contra sarcinilor de compresie
şi de tensiune, asigurând o fixare
sigură a cadrului de fereastră.

▪ Capacele (disponibile separat) pot
fi utilizate pentru a acoperi discret
capetele de şurub.

APLICAŢII

▪ Tocuri pentru ferestre
▪ Tocuri pentru uşi

FUNCŢIONARE

▪ F-S este indicat pentru instalarea prin
străpungere.

▪ Prin strângerea şurubului, conul din
plastic ranforsat cu fibră de sticlă este
tras în diblu, dilatându-l şi blocându-l în
orificiul forat. Cadrele pentru ferestre
sunt astfel instalate fără tensiuni.

▪ Cuplul de strângere maxim la instalare
este de 3 Nm pentru F8S şi 6 Nm
pentru F10S.

MATERIALE DE CONSTRUCŢII

▪ Beton
▪ Cărămidă perforată vertical
▪ Bloc din beton uşor cu goluri
▪ Cărămidă cu goluri din nisip �i var
▪ Cărămidă plină din nisip �i var
▪ Beton aerat
▪ Bloc solid din beton uşor
▪ Cărămidă plină

CARACTERISTICI
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DATE TEHNICE

F-S - cu �urub înecat placat cu zinc �i loca�
cruce Z 3

Diametrul găurii Adâncime de 
ancorare

Lungimea ancorei Grosime max. 
element de fi xat

Adâncimea min. 
a găurii pentru 
fi xare prin stra-

pungere

Momentul maxim 
de strângere

Unitate ambalare

do hef l t fi x h2 Tinst
Articol Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [buc.]

F 8 S 100 088635 8 40 100 50 115 3 50
F 8 S 120 088636 8 40 120 70 135 3 50
F 8 S 140 088637 8 40 140 90 155 3 50
F 10 S 75 088625 10 50 75 15 90 6 50
F 10 S 100 088626 10 50 100 40 115 6 50
F 10 S 120 088627 10 50 120 60 135 6 50
F 10 S 140 088628 10 50 140 80 155 6 50
F 10 S 165 088629 10 50 165 105 180 6 50

ACCESORII

Capac pentru F-S

Diametrul Culoare Unitate ambalare

D
Articol Art.-Nr. [mm] [buc.]

ADF 12W weiß 060275 12 alb 100

Tip F 8 S F 10 S

Sarcini recomandate în materialul de bază respectiv Frec
2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0,78 1,48
Cărămidă plină ≥ Mz 12 [kN] 0,90 1,25
Cărămidă plină din nisip �i var ≥ KS 12 [kN] 0,90 1,25
Cărămidă plină din beton agregat uşor ≥ V 2 [kN] 0,25 -
Cărămidă cu goluri din nisip �i var ≥ KSL 6 [kN] 0,25 -

Sistem de fi xare cadru fereastră F-S
Cele mai mari sarcini recomandate1) pentru o singură ancoră pentru utilizare multiplă în aplicaţii nestructurale.

1) Include factorul de siguranţă 4. 2) Valabil pentru sarcină de tracţiune, sarcină de forfecare şi sarcină  oblică în orice unghi.
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