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KARTA TECHNICZNA 

SECUMAX  UCHWYT CLIP

OPIS PRODUKTU 
Uchwyt jest wykonany z atestowanej, ocynkowanej stali 

konstrukcyjnej, natomiast tracone gniazdo montażowe 

z twardego PCV. Wymiary uchwytu wynoszą 100x200mm. 

Długość gniazda montażowego jest równa 90mm. 

Maksymalne obciążenie pary uchwytów wynosi 10kN wraz 

z ciężarem podestu. 

ZASTOSOWANIE 
Uchwyt umożliwia wykonanie zabezpieczenia w takich 

miejscach jak szyby windowe, wejścia  i wyjścia z ciągów 

schodowych, kanały dolotowe, itp. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych

materiałów oraz wykonanie zgodne z dokumentacją

projektową;

- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA 
Pierwszym etapem jest przymocowanie (np. za pomocą gwoździ) 

do szalunku gniazd montażowych, zapewniając odpowiednią 

odległość pomiędzy gniazdami wynoszącą 2000mm. Gniazda 

należy montować parami naprzeciwko siebie, tak aby możliwe 

było umieszczenie belki w uchwytach. Po zabetonowaniu 

elementu i uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez beton można 

przystąpić do montażu uchwytu. Uchwyty przesuwamy do środka 

belki, wprowadzamy belkę w pobliże gniazd i rozsuwamy uchwyty 

tak, aby wsunęły się w gniazda. Należy pamiętać, ze długość 

elementu nośnego- belki- musi być mniejsza o 20mm od 

odległości pomiędzy gniazdami. 

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. 

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

Nazwa 
Jednostka 

[szt.] 
Masa 
[kg] 

Numer artykułu 

Uchwyt Clip 1 1,71 BH-SX-00-0-00918 

Gniazdo Clip 1* 0,02 BH-SX-00-0-00939 

* Opakowanie: worek 50szt.
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