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Schroeven RDPF zijn
ontworpen voor een hoge
inschroefsnelheid waardoor
harde gipsplaten van het
type "Diamond board®" snel
worden bevestigd zonder de
ondergrond te beschadigen.

NL-DoP-h13-0004

KENMERKEN

Materiaal

• Afwerking: gefosfateerd.

Voordelen

• Platverzonken kop die gelijk komt met de plaat.
• Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder

voorboren. 
• Omgekeerde schroefdraad voor een betere ruiming

van het gipsstof
• High-Low-schroefdraad voor bevestiging in hout of

staal.
• Diameter van 4,2 mm om het breken van de schroef

tijdens het aandraaien te vermijden.
• Karakteristieke belastingwaarden overeenkomstig

Eurocode 5 (afschuifsterkte en uittreksterkte).
• CE-markering overeenkomstig EN 14566.

TOEPASSINGEN

Ondergrond

• Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
• Harde gipsplaten op muren en plafonds.
• Metalen rails van 0,8 tot 1,20 mm.

Toepassingsgebieden

• Gipsplaten op houten ondergrond en metalen rails.

www.strongtie.nl
http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/n/nl-dop-h13-0004-issue-1.pdf
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TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie
Kopbreedte

[mm]
Kop Ø [mm]

Longueur
tête [mm]

Nombre
vis/bande

Nombre
vis/carton

Compatibele
gereedschappen

Max.
nullasttoerental
ontkoppelbare

schroef-
boormachine

[tr/min]
RDPF40PE 7.8 4.2 40 30 2500 QDPR051E / QD76KE 4000
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