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KARTA TECHNICZNA 

SECUMAX UCHWYT TRACONY

OPIS PRODUKTU 
Uchwyt tracony jest wykonany z PCV i składa się z gniazda 

montażowego, rurki plastikowej K34/40 i zaślepki K34. Ze 

względu na cechy rurki plastikowej uchwyt ten nie gwarantuje 

wykorzystania samozatrzaskowego zamka słupka barierki. 

Gniazdo i jego uchwyt są elementami traconymi, zaślepki mogą 

być ponownie wykorzystane. 

ZASTOSOWANIE 
Uchwyt tracony jest przeznaczony do mocowania na 

wewnętrznej powierzchni deskowania lub innego elementu 

konstrukcyjnego będącego szalunkiem. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych materiałów

oraz wykonanie zgodne z dokumentacją projektową;

- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa.

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA 
Uchwyt tracony montujemy bezpośrednio do deskowania przed 

wylewaniem mieszanki betonowej. W pierwszym etapie 

przytwierdzamy gniazdo montażowe uchwytu do deskowania, 

a następnie do gniazda wkładamy rurkę. Długość rurki 

obliczamy, odejmując od grubości elementu (H) 10mm. Rurkę 

w końcowym etapie należy zaślepić, by uniknąć dostania się 

mieszanki betonowej do jej wnętrza. Uchwyt tracony musi być 

montowany pomiędzy prętami zbrojeniowymi. Po uzyskaniu 

przez element żelbetowy wymaganej nośności projektowej, 

w uchwycie można montować przedłużkę i słupek. Rozstaw 

uchwytów nie może przekraczać 2000mm (dla desek) 

i 2450mm (dla siatek). 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Nie działać substancjami powodującymi zniszczenie. 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 

Gniazdo montażowe 1 0,03/szt. BH-SX-00-0-00896 

Rurka plastikowa K34/40 1*(2mb) 0,35/mb BH-SX-00-0-00774 

Zaślepka K34 1** 0,012/szt. AS-DK-SC-0-43480 

*Opakowanie: wiązka 25szt. (50mb)

** Opakowanie: worek 250szt. 
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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. 

 


