KARTA TECHNICZNA
SECUMAX® PRZEDŁUŻKA SŁUPKA

OPIS PRODUKTU

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA

Przedłużka słupka jest wykonana z ocynkowanej, atestowanej
stali konstrukcyjnej w trzech typach:
- przedłużka 150- wysokość całkowita 325mm;
- przedłużka 250- wysokość całkowita 415mm;
- przedłużka 500- wysokość całkowita 668mm.
Każdy typ jest wyposażony w hak deski krawężnikowej oraz
zamek zabezpieczający przed wysunięciem się z uchwytu
(wyłączając typ 150).

Przedłużki są montowane do uchwytów, które wcześniej
powinny zostać prawidłowo połączone z elementami
konstrukcji nośnej. W tulei mocującej przedłużki można osadzić
słupek barierki. Przed włożeniem desek zabezpieczających
należy obrócić hak deski krawężnikowej tak, aby był zwrócony
w stronę przestrzeni roboczej. Następnym krokiem jest
włożenie desek pomiędzy przedłużkę a hak deski
krawężnikowej, pamiętając aby zakład pomiędzy deskami
wynosił 500mm. Po wykonaniu wszystkich prac należy
zabezpieczyć deski łącząc je w pobliżu przedłużki przy pomocy
gwoździa lub wkrętu.

ZASTOSOWANIE
Przedłużka słupka to element pozwalający na wyrównanie
wysokości słupka barierki tak, aby poręcz górna znajdowała się
na wysokości 1,1 nad poziomem roboczym. Zastosowanie
przedłużki sprawia, że bortnica zamontowana w uchwycie
przedłużki zabezpiecza krawędź chronionej płaszczyzny.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT
Nie działać substancjami powodującymi zniszczenie czy
korozję stali lub powłoki cynkowej. Chronić przed
uszkodzeniami
mechanicznymi.
Przechowywać
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami
atmosferycznymi.
Transportować
przy
użyciu
kosza
transportowego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych materiałów
oraz wykonanie zgodne z dokumentacją projektową;
- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.
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Przedłużka słupka 150
Przedłużka słupka 250
Przedłużka słupka 500
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Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody
firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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