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KARTA TECHNICZNA 

 

ELEMENT MOCUJĄCY FORBOLD-K M16 

 

 
       

  

OPIS PRODUKTU 
Element mocujący FORBOLD-K M16 składa się ze stalowej płytki 

kotwiącej o wymiarach 60x60mm z dospawaną tuleją długości 

50mm z wewnętrznym gwintem M16. Element mocujący  

o długości 30mm jest wykonany z twardego PCV i posiada dwa 

otwory montażowe na gwoździe mocujące.  

Siła wyrywająca w betonie C20/25: 53 kN. 

 

ZASTOSOWANIE 
Element mocujący FORBOLD-K M16 umożliwia montaż wielu 

typów konstrukcji pomocniczych, takich jak wsporniki szalunków 

gzymsów lub tymczasowych platform roboczych. Zastosowanie 

jednego elementu mocującego umożliwia uzyskanie otuliny  

o grubości 20mm, a dwóch około 50mm.    
  

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Katalog: Produkty i sprzęt do budowy mostów 

SPOSÓB MONTAŻU 
Aby zamontować element, należy przybić plastikowy element 

mocujący gwoździami do deskowania, następnie należy w nim 

umieścić w płytkę kotwiącą. Minimalna głębokość montażowa 

wynosi 65mm. Całość należy zabetonować, a po 

rozformowaniu (elementy plastikowe należy usunąć wraz  

z deskowaniem) do powstałych otworów można kotwić 

dodatkowe elementy poprzez zastosowanie pręta metrycznego.  

Niewykorzystywane punkty można zaślepić plastikowym 

korkiem - STOPF 20. 

 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Uchwyty  należy transportować w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Przechowywać pod zadaszeniem, aby ochronić 

produkty przed niekorzystnym działaniem czynników 

atmosferycznych. 

 

UWAGI 
Stosować w betonie klasy: min. C20/25. 

Siła wyrywająca: 53 kN.  

 

 

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

Nazwa 
Masa  

[kg/szt.] 
Jednostka 
sprzedaży 

Nr artykułu 

Element mocujący FORBOLD-K M-16 0,23 szt. BM-EM-00-0-00959 

Korek plastikowy STOPF 20 0,002 szt. AS-DK-SC-0-00690 
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Schemat montażu elementu mocującego FORBOLD – K M16 

 

 

 

 

 

 

 

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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Otulina 20mm 
Otulina 50mm 


