KARTA PRODUKTU

ORYGINALNE AKCESORIA MONTAŻOWE NIDA

ŚRUBA M8 Z NAKRĘTKĄ
PODKŁADKOWĄ

FLAT HEAD
OPIS
Śruba Nida M8 z nakrętką podkładową Flat Head to innowacyjny produkt w ofercie Siniat.
Spłaszczony łeb śruby zapobiega powstawaniu deformacji poszycia z płyt gipsowo-kartonowych. Ząbkowana nakrętka podkładowa zapewnia skuteczny docisk elementu skrętnego
i zabezpiecza przed niekontrolowanym odkręceniem powodowanym wibracjami konstrukcji.
Dzięki innowacyjnej budowie nakrętki, wyeliminowano podkładkę stalową, zachowując bezpieczne połączenie.

MONTAŻ
Montaż śruby odbywa się poprzez skręcenie nakrętki podkładkowej oraz śruby M8 w otworach
skręcanych elementów. Co istotne, wyeliminowano podkładkę, a zastosowano nakrętkę
o ząbkowanej strukturze. Dzięki takiemu zabiegowi, skręcane elementy są skutecznie dociśnięte.
Śruba pozwala na skręcanie kątowników UA/UAR oraz profili UA/UAR. Dla elementów
o szerokości 50 – stosuje się jedną śrubę, natomiast przy szerokości 75 oraz 100 należy zastosować
2 elementy skrętne.

Wymiary oraz tolerancja wymiarów śruby
Nida M8 z nakrętka podkładkową FlatHead
są zgodne z poniższymi rysunkami:
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dk – 16 mm tolerancja 0,5
k – 2 mm tlerancja 0,1
f – 2 mm tolerancja 0,1

l – 20 mm tolerancja 1
v – 8 mm tolerancja 0,3
d – M8

NAKRĘTKA PODKŁADKOWA ZĄBKOWANA
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ZALETY
Zastosowanie śruby M8 typu FlatHead zapobiega deformacji płyty, montowanej do skręconych
elementów. Systemy wykonane z użyciem śruby M8 FlatHead, nie wymagają poprawek oraz
napraw spękanych powierzchni płyty, a montaż odbywa się szybko, zapewniając trwałość
i bezpieczeństwo wykonanej zabudowy. Porównanie zabudowy z użyciem standardowej śruby
M8 oraz śruby M8 FlatHead przedstawiono na grafikach poniżej:
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ŚRUBA M8 Z NAKRĘTKĄ
PODKŁADKOWĄ FLAT HEAD

Wytrzymałość na
rozciąganie
Dolna granica
plastyczności
Naprężenia pod
obciążeniem próbnym

Stal węglowa
“C4D1+B”
Rm MPA
min. 500
Rm MPA
min. 300
SpF MPA
nom. 280

Twardość Vickersa HU

HV 155

Materiał

Pokrycie

m – 8 mm tolerancja 0,3
d – M8

s
dc – 17,9mm tolerancja 1,0
s – 13 mm
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