De veelzijdige metalen hollewandplug met metrische draad.

BOUWMATERIALEN
▪
▪
▪
▪
▪

Gipsplaat en gipsvezelplaten
Kanaalplaten
Lichte platen van houtwol
Spaanplaat
Multiplex

VOORDELEN

TOEPASSINGEN

WERKING

▪ Door het uitgebreide assortiment, is
de HM geschikt voor plaatmateriaal
met een dikte van 3-50 mm
waardoor het voor tal van
toepassingen gebruikt kan worden.
▪ Het aanbouwdeel kan door het
metrische binnendraad meerdere
malen worden gemonteerd en
gedemonteerd. Hierdoor is de HM
zeer flexibel.
▪ De spreidende armen van de HM
zorgen voor een groot
contactoppervlak waardoor hoge
belastingen mogelijk zijn.
▪ De weerhaken onder de kraag van
de plug penetreren het
plaatmateriaal waardoor het
meedraaien van de plug in het
boorgat wordt voorkomen en een
veilige montage gegarandeerd is.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ De hollewandplug HM is geschikt
voor voorsteekmontage
▪ De bevestiging dient geselecteerd te
worden op basis van de dikte van
het plaatmateriaal zodat de armen
zich uit kunnen spreiden op een zo
groot mogelijk oppervlak.
▪ Tijdens de montage spreiden de
armen zich uit en drukken zich op de
achterzijde van het plaatmateriaal.
▪ De HM kan gemonteerd worden met
een montagetang. Bij het gebruik
van een accuschroevendraaier of
schroevendraaier, dient u de
voorgemonteerde schroef eerst te
demonteren. Bij het inschroeven en
het spreiden van de armen, dient het
aanbouwdeel of plaatdikte van
maximaal 6 mm geplaatst te worden
gebruikt om meedraaien van de
hollewandplug in het boorgat te
voorkomen.
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Schilderijen
Lampen
Kleine legplanken
Handdoekrekken
Spiegel kastjes
Gordijnrails
Onderconstructies
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TECHNISCHE GEGEVENS

Holle wand plug HM & haak

Boordiameter
Artikelnaam
HM 5 x 37 HK
HM 5 x 65 HK
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