
WIESZAK DO BLACHY
TRAPEZOWEJ

ORYGINALNE AKCESORIA MONTAŻOWE NIDA

OPIS 
Nida WBT to innowacyjny łącznik do podwieszania sufitów podwieszanych do trudnych 
podłoży takich jak blacha trapezowa. Unikalny kształt i typ stali z jakiej został wykona-
ny (stal sprężynowa 1,0 mm) umożliwia w bardzo prosty sposób wykonać bezpieczne 
i trwałe połączenie nawet w przypadku znacznych obniżeń. Wieszak może być stoso-
wany w systemach sufitowych z odpornością ogniową a specjalistyczna powłoka ze-
wnętrzna umożliwia wbudowanie w środowiskach mokrych kategorii korozyjności C5. 

Wieszak może być stosowany w systemach sufitowych z odpornością ogniową 
a specjalistyczna powłoka zewnętrzna umożliwia wbudowanie w środowiskach 
mokrych kategorii korozyjności C5.

PODSTAWOWE DANE CENNIKOWE

Symbol EAN Opis produktu Liczba sztuk 
w opakowaniu

4076851 5907697604953 Wieszak do blachy trapezowej Nida WBT 50

Dane techniczne zgodne z EN 13964:2014-05

Reakcja na ogień A1

Odporność na zginanie NPD

Wymiary i tolerancje patrz rysunki na odwrocie

Obciążenie dopuszczalne [kg] ≤ 120 kg (dot. blachy o grubości 2 mm)

Trwałość [klasa] C

MONTAŻ
W celu zamocowania wieszaka, należy wywiercić otwór o średnicy 7 mm w blasze tra-
pezowej. Następnie, trzymając wieszak równolegle do powierzchni blachy, należy ści-
snąć jego ścianki oraz umiejscowić element w wywierconym wcześniej otworze. Na-
stępnie, wieszak należy przekręcić o 90°, aby jego układ był prostopadły do powierzchni 
blachy trapezowej. W momencie zamocowania wieszaka, ścianki elementu wrócą do 
swojego pierwotnego położenia, co świadczy o tym, że wieszak został prawidłowo za-
kotwiony. Tak przygotowane zawiesie, umożliwia podwieszanie kolejnych elementów, 
np. górnego wieszaka noniuszowego. Odbywa sie to za pomocą śruby Nida M6 z pod-
kładką i nakrętką którą skręcamy dwa elementy w otworach montażowych.

C5

C5 – 1500 h

KARTA PRODUKTU



WIESZAK DO BLACHY TRAPEZOWEJ NIDA WBT

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA
Wysokie poziomy dopuszczalnej nośności jaką zapewnia wieszak Nida WBT mocowany do 
blachy trapezowej zależne są od grubości blachy w jakiej się mocujemy. Poszczególne wartości 
przedstawiono w tablicy poniżej.

WAŻNE: Należny pamiętać, że otwór montażowy nie powinien przekraczać średnicy Ø 7,0 mm. 
Używaj zawsze ostrych wierteł do stali które gwarantują poprawność wykonania otworu mon-
tażowego.

Grubość blachy trapezowej [mm] Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]

0,7 50

0,8 65

1,0 80

1,5 100

2,0 120

WYMIARY
Wymiary oraz tolerancja wymiarów wieszaka do blachy trapezowej Nida WBT są zgodne 
z rysunkiem:

Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8

03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61

Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania: kwiecień 2021
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