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KARTA TECHNICZNA 

SECUMAX  UCHWYT DO SZALOWANIA NASTAWNY

OPIS PRODUKTU 
Uchwyt wykonany jest z atestowanej stali konstrukcyjnej 

zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie 

galwaniczne. Całkowita długość uchwytu wynosi 642mm, 

a wysięg wspornika uchwytu 477mm. Uchwyt jest 

wyposażony w płytkę mocującą, która umożliwia wykonanie 

deskowania pod kątem (±10º). Korzystanie 

z tego uchwytu nie utrudnia wykonywania prac zbrojarskich 

oraz betonowania stropu, gdyż elementy systemu znajdują 

się poza szalunkiem bocznym stropu.  

ZASTOSOWANIE 
Uchwyt jest przeznaczony do obarierowania krawędzi 

stropu na etapie jego wykonywania z jednoczesnym 

wykonaniem deskowania bocznego płyty stropowej lub 

deskowania wystającego poza lico ściany elementu 

budynku. Stanowi wyłącznie element wspierający inne 

wykorzystywane standardowo systemy szalunkowe. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych

materiałów oraz wykonanie zgodne z dokumentacją

projektową;

- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA 
Uchwyt montuje się z wykorzystaniem istniejących otworów po 

ściągach (z zachowaniem rozstawu nie przekraczającego 

2000mm). Przez otwór po ściągu należy przełożyć ściąg (B15 

lub SGS) i przykręcić nakrętkę od wewnętrznej strony ściany, 

następnie na ściąg należy nałożyć uchwyt i wypoziomować go. 

Do zaryglowania uchwytu używamy nakrętki. W konieczności 

wykonania szalowania pod kątem (±10º) względem pionu 

należy odkręcić śrubę mocującą płytkę, a następnie usunąć 

kołek zabezpieczający. 

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 do szalowania nastawny 1 7,30 BH-SX-00-0-00922 
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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. 

 


