ÉPÍTŐIPARI TERMÉKCSALÁD / Vasbeton és kőműves munkák javítása és szerkezeti megerősítése

Steel Dryfix® 10 – 12 tokmány
Szabadalmaztatott tokmány AISI 316 Steel DryFix® 10 – 12 rozsdamentes acél spirális szárak
beépítéséhez.
Tokmány ütvefúróba vagy légkalapácsba való illesztéssel, SDS Plus illesztéssel együtt, elengedhetetlen
a Steel DryFix® 10 – 12 rudak száraz beépítéséhez.

A TERMÉK ELŐNYEI
• Szabadalmaztatott
• Elengedhetetlen a Steel DryFix® 10 – 12 rudak beépítésénél
• Könnyen alkalmazható

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG
Felhasználható
A Mandrino Steel DryFix® 10 – 12 tokmány használata a Steel DryFix® 10 – 12 rudak beépítéséhez szükséges, a következő rendszer formájában:
- nem jól illeszkedő falazott panelek összekötése
- sérült vagy repedt áthidalók megerősítése
- összefűzés a falazati boltívek belseje felől
- díszítő faragott terméskövek összefűzése az alatta lévő szerkezettel
- fa oszlopfejek összekötése a támasztó falazattal
- tégla, vályog, tufa falszerkezetek sérüléseinek összefűzése
- homlokzati burkolatok összefűzése
- repedések helyzetének korlátozása
- faldarabok kezdődő leválási/leesési jelenségeit mutató falazott elemek földrengésbiztos megerősítése

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A hordozórétegek előkészítése
A rúd rögzítése előtt készítsünk a Steel DryFix® 10 – 12 rúd átmérőjénél kisebb átmérőjű próbafuratot a hordozóréteg állagától függően. Általában ajánlatos a Steel DryFix® 10 –
12 spirális rúd átmérőjénél két átmérővel kisebb próbafuratot készíteni (puha hordozórétegeknél négy átmérővel, tömör hordozórétegeknél egy átmérővel kisebbet) ütvefúróval.
A próbafurat elkészítéséhez ne használjuk a Steel DryFix® 10 – 12 spirális rudat.
Falazatok esetében a Steel DryFix® 10 – 12 rudakat mind a téglán keresztül, mind a habarcsos hézag belsejébe be lehet építeni. Amennyiben a rudat habarcsos hézagba illesztjük
be, ajánlatos megdönteni, hogy mélységében megszéspontja legyen a téglával.

A rúd rögzítése
A rúd beépítési szakaszában tartsuk a fúrógépet, a tokmányt és a Steel DryFix® 10 – 12 rudat ugyanabba az irányba. Kerüljük el a Steel DryFix® 10 – 12 rúd és a tokmány közötti
megdőlést. A beépítési szakaszokban hagyjunk egy réteget a tokmányon.
Annak megelőzésére, hogy a Steel DryFix® 10 – 12 rúd ne legyen vonalban, a tokmány sérülésének megakadályozására és a rögzítési anyagszükséglet optimalizálására a forgást
kikapcsoló fúrógépeket vagy légkalapácsokat használjunk.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK
A mandrino Steel DryFix® 10 – 12 tokmány két különböző átmérőjű betéttel kapható a beépítendő rúd átmérőjének függvényében: a Steel DryFix® 10 vagy a Steel DryFix® 12.
A betét cseréje:
1. lazítsuk meg a tokmány fejének közelében elhelyezett imbuszcsavart
2. húzzuk ki a betétet a fejből
3. helyezzük be a megfelelő átmérőjű betétet
4. tekerjük be erősen az imbuszcsavart
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Előkészítés
A Mandrino Steel DryFix® 10 – 12 tokmányt SDS Plus illesztéssel ellátott, a forgást kikapcsoló fúrógépekre vagy légkalapácsokra szereljük fel.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK
A mandrino Steel Dryfix® 10 – 12 tokmány központi tengelyét ki lehet cserélni az erre szolgáló Steel Dryfix® 10 – 12 tokmány-cseretengellyel.
A tengely cseréje:
1. lazítsuk meg a tokmány fekete alapján elhelyezett csavart
2. tekerjük ki a záró fekete alapot és húzzuk ki a tengellyel együtt
3. cseréljük ki a Steel DryFix 10 – 12 tokmány tengelyét
4. helyezzük be a fekete alapot, tekerjük be egészen a menet végéig, majd rögzítsük az elemet az erre szolgáló csavarral
A 200 mm-nél rövidebb Steel DryFix® 10 rudak esetében, ahol jelentős erőt kell kifejteni a beütéshez, a Steel DryFix® 10 hosszabbítók alapvető fontosságúak a rudak beszereléséhez.
A hosszabbítók erre szolgáló perselyes fejjel rendelkeznek, amely a Mandrino Steel DryFix® 10-12 tokmánnyal való tökéletes vonalba állítást teszi lehetővé.
A Steel DryFix® 10 rudak beszereléséhez való Steel DryFix® 10 hosszabbítók csomagban kaphatók a következő hosszúságokban: 200 mm (a 400, 600 és 800 mm-es rudakhoz),
400 mm (a 600 és 800 mm-es rudakhoz), 600 mm (a 800 mm-es rudakhoz).

FIGYELMEZTETÉSEK
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- Szakemberek számára készült termék
- tartsa be az ön országában érvényes szabványokat és rendelkezéseket
- az anyagot védőruházatban és szemüvegben kezelje és tartsa be az anyag lefektetési módjára vonatkozó utasításokat
- kerüljük a tokmány túlhevülését
- bőrrel való érintkezés: nincs szükség semmilyen különleges intézkedésre
- tárolás az építési területen: száraz, fedett helyen tároljuk, távol olyan anyagoktól, amelyek károsíthatják az épségét
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az Eco és Bio osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2018 júniusában lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL
SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános
iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.
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