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Mūrvinės/ankeriai - tvirtinimo elementai skirti aliuminio arba plieno profilių tvirtinimui prie
betoninio pagrindo, silikatinės arba skylėtos plytos, keramzitbetonio.
EJOT SDP ankeriai yra skirti greitai ir patikimai tvirtinti įvairias konstrukcijas prie akytojo betono
pagrindo.
Patikimai pritvirtina reikiamas konstrukcijas.
Varžtai iš cinkuoto plieno (V) su šešiakampe (SDF-KB) galvute.
Įvorė „KB” (metalinėms konstrukcijoms).
Varžtai iš nerūdijančio plieno (E) su šešiakampe (SDF-KB) galvute.
Tiekiami įvairaus ilgio.
Greitas ir patikimas montavimas.
Svarbu: skirtingi mūrvinių tipai yra pritaikyti skirtingoms mūro rūšims, todėl mūrvines būtina
parinkti pagal gamintojo rekomendacijas. Negalima naudoti kito tipo mūrvinių nei nurodyta
aliuminio karkaso įrengimo dokumentacijoje.
To paties tipo mūras skirtinguose objektuose dėl begalės priežasčių gali pasižymėti skirtingomis
stiprumo savybėmis, todėl parinktų mūrvinių laikančiąsias savybes būtina išbandyti konkrečiame
objekte (rovimo testus atlieka mūrvinių tiekėjas, jie protokoluojami. Plačiau apie tai skyriuje
Techninė informacija).
1.
2.
3.
4.

SDF-KB-10H
Paslepiama galvutė SW 13 su vidiniu šešiakampiu raktu TORX T40
Dviguba apsauga nuo persukimo.
Radialinė dalis užtikrina nuoseklų (tolygų) plėtimąsi ir išlaiko nekintančią formą
visose porėtose medžiagose.
Varžtas su dviejų pakopų sriegiu užtikrina didelį lenkimo momentą.
SDF-KB-10H: skirti aliuminio arba plienoprofilių
tvirtinimui prie betoninio pagrindo, silikatinės arba
skylėtos plytos, keramzitbetonio.

Ilgis

SDF-KB 10Hx80-E

80mm

SDF-KB 10Hx100-E

100mm

SDF-KB 10Hx120-E

120mm

SDF-KB 10Hx140-E

140mm

SDF-KB 10Hx160-E

160mm

SDF-KB 10Hx180-E

180mm

SDF-KB 10Hx200-E

200mm

SDF-KB 10Hx220-E

220mm
*Minimalus įleidimo gylis 50 mm.

Ankeriai pakuojami po 100 vnt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SDF-KB-10V
Varžtas su šešiakampe galvute SW 13 ir vidiniu šešiakampiu raktu TORX T40
(palengvina įvairių kostrukcijų tvirtinimą).
Plastikinės dalies žiedas sumažina šalčio tiltą ir užkertą kelią drėgmės
prasiskverbimui.
Ankeris, turintis 2 įleidimo gylius: ankeravimo gylis ≥ 40 mm
betone; ankeravimo gylis ≥ 50 mm mūre.
Varžtas su labai trumpu sriegiu užtikrina didelį lenkimo momentą.
Dviguba apsauga nuo persukimo.
Radialinė dalis užtikrina nuoseklų (tolygų) plėtimąsi ir išlaiko nekintančią
formą.
SDF-KB-10V: tvirtinimo elementai skirti aliuminio arba
plieno profilių tvirtinimui prie silikatinės plytos arba
Ilgis
betoninio pagrindo.
SDF-KB-10Vx50-E

50mm

SDF-KB-10Vx60-E

60mm

SDF-KB-10Vx70-E

70mm

SDF-KB-10Vx80-V

80mm

SDF-KB-10Vx100-V

100mm

SDF-KB-10Vx120-V

120mm

SDF-KB-10Vx140-V

140mm

SDF-KB-10Vx160-V

160mm

SDF-KB-10Vx180-V

180mm

SDF-KB-10Vx200-V

200mm

SDF-KB-10Vx220-V

220mm

*Minimalus įleidimo gylis 50 mm.
Ankeriai pakuojami po 100 vnt.

SDP-KB-10G
1. SDP ankeriai yra skirti greitai ir patikimai tvirtinti įvairias konstrukcijas prie akytojo
betono pagrindo.
2. Jiems suteiktas konstrukcijų montavimą prie akyto betono reglamentuojantis
sertifikatas DIN ir TGL.
3. Patikimai pritvirtina reikiamas konstrukcijas.
SDP-KB-10G: tvirtinimo elementai skirti
Inkaro
Tvirtinimo
aliuminio arba plieno profilių tvirtinimui
ilgis
storis
prie akyto (porėto) betono.
SDP KB 10Gx80-E

80mm

10mm

SDP KB 10Gx100-E

100mm

30mm

SDP KB 10Gx120-E

120mm

50mm

SDP KB 10Gx140-E

140mm

70mm

SDP KB 10Gx160-E

160mm

90mm

SDP KB 10Gx180-E

180mm

110mm

SDP KB 10Gx200-E

200mm

130mm

SDP KB 10Gx220-E

220mm

150mm

*Minimalus įleidimo gylis 70 mm.
Ankeriai pakuojami po 100 vnt.

