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OPIS PRODUKTU 
Element wykonany jest z pręta z gwintem M10 długo

oraz pręta żebrowanego średnicy 10mm długo

uchwytu do siatki zbrojeniowej. Nakrę

możliwość regulacji wysokości elementu. Pr

elementem montażowym, który jest dołączany do solnej siatki 

zbrojeniowej. 

 

ZASTOSOWANIE 
Stosowany w celu zdystansowania górnej siatki zbrojeniowej.

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Katalog: Produkty i sprzęt do budowy mostów
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SPOSÓB MONTAŻU 
Pręt żebrowany jest montowany do dolnej siatki zbrojeniowej za 

pomocą spawania lub wiązania drutem wi

odbywa się poprzez wkręcanie i odkr

uchwytem pod siatkę górną. Po okre

należy umieścić zbrojenie górne w podp

 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT
Transport odbywa się w workach 

zabezpieczonych folią. 

 

    UWAGI 
Należy przestrzegać zasad BHP na budowie oraz wytycznych 

przedstawionych w niniejszym dokumencie.

w wersji płaskiej i narożnej. 
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