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KARTA TECHNICZNA 

SECUMAX  UCHWYT  DO SZYBÓW WINDOWYCH

OPIS PRODUKTU 
Uchwyt jest wykonany z atestowanej, ocynkowanej stali 

konstrukcyjnej. Składa się z płyty uchwytu o wymiarach 

310×60mm, do której przyspawany jest tuleja deski 

balustradowej wraz z hakiem. Uchwyt ten można umieszczać 

na powierzchniach zewnętrznych szybu windowego, jak 

również w ościeżnicy wejścia do szybu. 

ZASTOSOWANIE 
Uchwyt ten jest przeznaczony do zabezpieczania otworów 

szybów windowych, przejść, prześwitów i innych przerw 

w strukturze budynku.  

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych

materiałów oraz wykonanie zgodne z dokumentacją

projektową;

- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA 
Uchwyt ten jest montowany z użyciem kotwy tulejowej 

mechanicznej M8 mocowanej w górnym otworze, do której 

wkręca się śrubę M8 i otworu dolnego o średnicy Φ10mm, do 

którego wkłada się bolec. Obydwa otwory (pod kotwę i bolec) 

wykonywane są w jednej linii w odległości 290mm od siebie. Jako 

elementy kotwiące należy użyć kotwę firmy Fischer EA II M8 lub 

Hilti HKD-SM 8x30 lub inną o nie gorszych gwarantowanych 

parametrach wytrzymałościowych. Rozstaw uchwytów nie może 

być większy niż 2000mm.  

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 szybów windowych 

1 

2,50 BH-SX-00-0-00927 

Kotwa tulejowa EA II M8x30 0,012 BH-MM-00-0-04406 

Osadzak EAW H8x30 plus 0,45 NA-NA-00-0-04799 

Wiertło SDS- Plus 10/160 0,07 NA-NA-00-4-04873 
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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. 
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