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KARTA TECHNICZNA 

 

PODKŁADKA PLASTIKOWA LINIOWA FOR TRICK 

 
 

OPIS PRODUKTU 
Podkładka plastikowa liniowa FOR TRICK jest wykonana  

z odpornego na uszkodzenia polipropylenu. Listwa ma długość 

1000mm i szerokość 47mm oraz występuje w pięciu 

wysokościach: 20, 25, 30, 35, 40 lub 50mm. Przestrzenna 

struktura listwy charakteryzuje się licznymi wcięciami  

i otworami, które umożliwiają dobre otulenie betonem prętów 

zbrojeniowych oraz samej podkładki, co pozwala uzyskać 

jednorodną powierzchnię zewnętrzną elementu. Budowa 

elementu umożliwia łączenie ze sobą elementów wzdłuż  

i w poprzek, tworząc stabilne układy kratowe. W boczne 

zaczepy elementów podłużnych można wpinać listwy 

prostopadle, tworząc przestrzenny dystans dla zbrojenia. Na 1-

metrowym odcinku podkładki znajdują się 3 podwójne zaczepy 

łączące. Listwy są zabezpieczone wzorem przemysłowym, 

natomiast zapięcia są objęte ochroną patentową. 

 

ZASTOSOWANIE 
Podkładka plastikowa liniowa FOR TRICK jest stosowana jako 

dystans do dolnego zbrojenia poziomego lub pionowego. 

Można stosować ją do łączenia elementów monolitycznych  

i prefabrykowanych. Podkładki są zalecane do podpierania 

siatek zbrojenia z prętów o maksymalnej średnicy Φ25mm. 

 

 

SPOSÓB MONTAŻU 
Podkładkę należy umieścić pod układanym zbrojeniem. 

Rozstaw podkładek wynosi nie więcej niż 500mm dla prętów 

Φ6mm, dla prętów o średnicy od 8 do 14mm rozstaw powinien 

być mniejszy niż 700mm, a dla prętów Φ16mm nie powinien 

przekraczać 1000mm. Łączenie podkładek wzdłuż i w poprzek 

odbywa się pomocą zaczepów. 

 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Podkładki plastikowe liniowe FOR TRICK należy transportować 

w oryginalnych opakowaniach producenta. 

 

UWAGI 
Podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP 

na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym 

dokumencie. 

 

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

Symbol 
Otulina betonu 

[mm] 

Opak. 
wiązka/paleta 

[szt.] 

Jedn. 
sprzedaży 

Masa  
[kg/szt.] 

Nr art. 

FOR TRICK 20 20 80/4000 

Wiązka 
50mb 

0,0115 PA-PD-TS-0-56416     

FOR TRICK 25 25 64/3200 0,134 PA-PD-TS-0-56417     

FOR TRICK 30 30 56/2800 0,143 PA-PD-TS-0-56418     

FOR TRICK 35 35 56/2800 0,147 PA-PD-TS-0-56419     

FOR TRICK 40 40 40/2000 0,177 PA-PD-TS-0-56420     

FOR TRICK 50 50 32/1600 0,193 PA-PD-TS-0-56421     

 

 
Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. 
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