KARTA TECHNICZNA
SECUMAX® SŁUPEK BARIERKI

OPIS PRODUKTU

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA

Słupek barierki jest wykonany ze stalowej rury okrągłej
o wymiarach Φ33,7×3,2mm i wysokości całkowitej 1226mm,
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Jest
wyposażony w haki do montażu desek (typ 01 i 03) lub siatek
(typ 04). Hak w typie 01 jest ruchomy, co umożliwia demontaż
deski w przypadku prac murarskich. Słupek posiada
automatyczny element blokujący jego położenie w uchwyciezamek słupka. Każdy typ jest wyposażony w ruchomy haczyk
zapobiegający wysunięciu się desek. Słupek jest kompatybilny
z każdym rodzajem uchwytu systemu SECUMAX.

Słupek barierki łączy się z wcześniej osadzonym uchwytem lub
przedłużką słupka. Po sprawdzeniu poprawności uchwytu lub
przedłużki wkładamy słupek do tulei mocującej uchwytu. Po
prawidłowym włożeniu słupka do uchwytu zapadka zamka
powinna uniemożliwiać jego wyciągnięcie. Przed włożeniem
desek zabezpieczających należy obrócić słupek tak, aby haki
poręczy były zwrócone w stronę ciągu komunikacyjnego.
Następną czynnością jest włożenie desek pomiędzy słupek
a haki poręczy, pamiętając by zakład między deskami wynosił
500mm. Po wykonaniu wszelkich prac należy zabezpieczyć
deski haczykiem zabezpieczającym oraz połączyć zachodzące
na siebie deski w pobliżu słupka za pomocą gwoździa lub
wkrętu.

ZASTOSOWANIE
Słupek barierki razem z uchwytem oraz deskami lub siatką
tworzy system zabezpieczeń na krawędzi.

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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Nazwa

Jednostka
[szt.]

Słupek barierki typ 01
Słupek barierki typ 03
Słupek barierki typ 04

FORBUILD SA
ul. Górna 2a, 26-200 Końskie

1

Masa
[kg]

Numer artykułu

3,96

BH-SX-00-1-00914

3,20
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2,61
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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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