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Elektrolytisch verzinkte
ringnagels worden
aanbevolen om
constructiedelen te
verbinden. Al onze proeven
werden met dit soort nagels
uitgevoerd. Op deze nagels
is het opschrift ≠ “no equal“
gestanst.

ETA-04/0013

KENMERKEN

Materiaal

• Roestvrij staal A4 overenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

• De kegelpunt onder de nagelkop zorgt voor een
nauwsluitende passing in het boorgat,

• Hoge uittreksterkte en corrosieweerstand.

TOEPASSINGEN

Ondergrond

• Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
• Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

• Bevestigingen van ophangbeugels,
• Hoekijzers,
• Bandijzer,
• Geperforeerde platen.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Product dimensions and capacities

Table "Product dimensions and capacities" cannot be displayed : no references available.

Capacities are for 2mm thick steel plates with Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thicknesses and timber grades
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PLAATSING

Toepassingsgebieden

• Helling en hoek instelbaar op de bouwplaats,
• Plaatsing in de 4 afmetingen,
• Sleufgaten die zo nodig een schuine vernageling mogelijk maken,
• Aanvullend van VPA.
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