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Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem/ FIXP–PDSD3
Double plastic pipe clip with screw and dowel

Znajdź ten produkt na naszej stronie!
Find this product on our website!

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS

*

*Uchwyt dostępny w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14-15 mm
Clip available in sizes : 6, 8, 10, 12, 14-15 mm

Uchwyt dostępny w rozmiarach: 14-15, 16-18, 20-22, 25-28 mm
Clip available in sizes : 14-15, 16-18, 20-22, 25-28 mm

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES
MATERIAŁ:

MATERIAL:

Kopolimer

Copolymer

PARAMETRY TECHNICZNE

TECHNICAL DATA







Zakres temperatur od -10 °C do + 90 °C.
Temperatura montażu od - 10 °C.
Wysoka odporność na rozciąganie.
Kolor: biały ral 9002. Inne kolory na zapytanie.
Odporność temperaturowa: temperatura topienia 160 °C

Uchwyty otwarte są standardowym rozwiązaniem mocowania rur
instalacyjnych. Szerszy zakres rozmiarów dla jednego uchwytu
pozwala na zastosowanie różnego rodzaju rur wykonanych z:
miedzi, pp, pex-al-pex,
System ułatwiający umieszczenie rury powoduje łatwe
wprowadzenie rury do uchwytu, eliminując ewentualne
załamywanie się ramion. Uchwyt może być montowany za pomocą
wkrętów, śrub dwugwintowych M6 oraz szyn montażowych.







Temperature resistance: from -10 °C to + 90 °C.
Fixing temperature: from - 10 °C
High tensile strenght.
Colour: white ral 9002. Other colours available on request.
Temperature resistance- melting point 160 °C.

Pipe clips are the most common way of pipe fitting. Wide range of
sizes for individual clip allows to use various types of pipes made of:
copper, PP, pex-al-pex, metric, etc.).
The system facilitating pipe placement provides simple introduction
of the pipe to the clip, eliminating the possible breaking of the
arms. Clip can be mounted using screws, double-threaded screws
M6 and mounting rails.
Clips are available in diameters from 6 mm to 42 mm.

Uchwyty dostępne są w średnicach od 6 mm do 42 mm.

SYSTEMY MOCOWAŃ / FIXING SYSTEMS

