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KARTA TECHNICZNA 

SECUMAX UCHWYT BOCZNY

OPIS PRODUKTU 
Uchwyt wykonany jest z atestowanej stali konstrukcyjnej 

zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie 

galwaniczne. Dodatkowo jest wyposażony w tracone 

gniazdo montażowe wykonane z PCV. Stabilne 

zamocowanie w gnieździe jest możliwe dzięki zamkowi 

samozatrzaskowemu zastosowanemu w uchwycie. Ten 

rodzaj uchwytu nie posiada haka deski krawężnikowej, 

zatem w konieczności należy zastosować dodatkowy 

uchwyt.  

ZASTOSOWANIE 
Uchwyt ten jest stosowany przy zabezpieczaniu 

powierzchni płaskich takich jak stropy, płyty mostowe, biegi 

schodowe. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych

materiałów oraz wykonanie zgodne z dokumentacją

projektową;

- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA 
Pierwszym etapem montażu jest przymocowanie za pomocą 

gwoździ gniazda uchwytu bocznego do szalunku, zachowując 

poziome położenie górnej ścianki oznaczonej napisem 

„OBEN/GÓRA”. Po zdjęciu deskowania i uzyskaniu pełnej 

wytrzymałości  przez beton można przystąpić do montażu 

uchwytu w gnieździe, trzymając dźwignię zamka uchwytu 

w pozycji górnej. Następnie należy wsunąć uchwyt do gniazda 

tak, aby zamek zatrzasnął się  w zabetonowanym gnieździe 

uchwytu. Ostatnim etapem jest montaż słupka lub przedłużki 

w uchwycie. Rozstaw uchwytów nie może przekraczać 2000mm 

(dla desek) i 2450mm (dla siatek).

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 boczny 1 1,12 BH-SX-00-1-00916 

Gniazdo uchwytu bocznego 1* 0,04 BH-SX-00-0-00897 

* Opakowanie: worek 50 sztuk

2017.10.06/110 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. 


