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De schroef SV-A2 is
vervaardigd uit roestvrij
staal A2 en geschikt
voor buitentoepassingen
waarbij ze voorboren totaal
overbodig maakt. Door haar
technische troeven kan ze
in hoogwaardige terrassen
worden gebruikt.

KENMERKEN

Materiaal

• Rvs A2 304

Voordelen

• Gleuf T25: beter vasthouden van het schroefbit,
geoptimaliseerd schroefsysteem

• 8 freesribben onder kop: geen houtsplinters,
verzinken overbodig

• Schroefdraad onder kop: minder gepiep en
minder kromtrekking in de tijd.

• Schroefdraad onder hoek van 40°: hoge
uittreksterkte, betere stofafvoer

• Schroefdraad die splijtwerking tegengaat: geen
voorboring en geen splijting van het hout

• Spitse punt 22 tot 25°: de schroefdraad grijpt
onmiddellijk in bij het indringen in het hout

TOEPASSINGEN

Ondergrond

• Europees grenen, spar, vurenhout,
• Douglas, red cedar.

Toepassingen

• Bevestiging van naaldhouten plank op naaldhouten lambourde.

Kies zorgvuldig uw schroeflengte

Dikte van zaagblad d x L
15 tot 20 mm Ø 5 X 50 mm
21 tot 24 mm Ø 5 X 60 mm
24 tot 27 mm Ø 5 X 70 mm
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TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen

Afmetingen bevestigingen [mm]
Referentie

Diameter ∅ Totale lengte dh D lg tfix bits
Verpakking

[pcs]
m²/doos

SV5.0X50L500A2 5 50 8.5 3.2 28 20 T-25 500 14
SV5.0X60L400A2 5 60 8.5 3.2 30 24 T-25 400 11
SV5.0X70L300A2 5 70 8.5 3.2 36 27 T-25 300 8

*Oppervlakte die met één doos kan worden gerealiseerd, berekening uitgevoerd op basis van een plankbreedte van 120 mm – hartafstand tussen

lambourdes 500 mm – d.w.z. circa 35 schroeven/m2.
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PLAATSING

Technische troeven die de verwerking vergemakkelijken:

  

1. Meilleure
pénétration,
pointe effilée.

2. Débourrage
et rapidité de
fixation

3. Plaquage de
la lame sur la
lambourde

4. Huit nervures
sous tête pour
une finition
parfaite
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