FIŞĂ TEHNICĂ

ROOFBOND AC
cui susținere șipcă coamă
Denumire produs:
Distribuitor:
Dimensiuni, ambalaj:

Destinaţie şi domeniu de
utilizare :

Material:

Roofbond AC cui susținere șipcă coamă
SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borşului Nr. 45-Oradea
50 sau 100 de bucăți / cutie
Elementul Roofbond AC cui susținere șipcă coamă îndeplinește o
funcție dublă: datorită înălțimii superioare se poate ajusta înălțimea
șipcii de coamă., astfel nu doar că sprijină șipca coamei, dar și
reglează înălțimea corespunzătoare a acesteia.
oțel galvanizat

Proprietăţi

Metode de verificare

Caracteristica produsului

Lungime tijă

valoare declarată de producător

21 cm

Lățimea șipcii coamei utilizabile

valoare declarată de producător

48 mm

Înălțime suport metalic (partea laterală)

valoare declarată de producător

2 cm

Reguli de depozitare şi magazinare:

A nu se depozita cu expunere directă la soare, ploaie şi căldură radiantă.
Garanţie:

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în operă stipulate de distribuitor şi cu
prezentarea facturii.
Punere în operă

Cuiul se bate în vârful ferm de acoperiș. Pe partea laterală suportul de șipcă este prevăzut cu
câte o gaură (Ø4 mm) pentru ca șipca de coamă să se poată fixa lateral cu ajutorul unor cuie.
Necesar de material : 1 buc cui susținere șipcă coamă / 0,7 ml de coamă.

Riscuri posibile, prescripţii de prevenire:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului acest produs nu necesită fişă tehnică de securitate.

Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza unor date şi informaţii, respectiv pe baza unor cunoştinţe generale. Conţinutul datelor din prezenta
fişă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietăţile
descrise în fişa tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligaţia proiectantului /
utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de puneră în operă într-o anumită structură.

Prezenta fişă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv
retragerea acesteia. Deoarece conţinutul fişei tehnice se poate modifica, este obligaţia proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la
îndemână ultima ediţie.
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