Doplněk ke zpracování konstrukcí

Přídavná zařízení pro specifické konstrukční požadavky
V případě zvláště problematických podkladů nebo vysokých hmotností fasády bude
pravděpodobně nutné zvýšit počet hmoždinek. V případě potřeby se k tomu použije podélný
úhel Durio®. Po dokončení dřevěného rámu je také namontován na straně dřevěných dílců.

Pro upevnění k podkladu se používají stejné kotvy jako pro
ostatní úhlové sady Durio®. Podélná konzola je připevněna k
dřevěným dílcům pomocí šroubů Durio® CSA. Obvykle se
používá přední nebo zadní řada otvorů, každý je s 5 otvory. Ve
vzácných případech je vyžadováno všech 10 CSA šroubů.
Informace o tom poskytují jednotlivé statické výpočty
související s objektem.

POZNÁMKA
Je důležité, aby mezi šroubem CSA a hranou dřevěného profilu
byla mezera alespoň 28 mm.

Instalace na max. vzdálenost

Díky podélné konzole Durio® lze u dřevěného profilu 6/10
vytvořit rozteč mezi 105 mm a 165 mm. Větších hloubek
prostoru lze dosáhnout hlubšími držáky nebo dvojitými
vrstvami v oblasti úhlů.
Úhelníky jsou obvykle namontovány přibližně ve středu profilu
a posunuty ve dvojicích, aby se zabránilo otáčení profilu. Na
každým druhým držáku lze namontovat dva podélné úhly. Více
podrobností lze nalézt v příslušném statickém výpočtu
souvisejícím s objektem.
Instalace na min. vzdálenost

Zpracování

DURIO®
DLOUHÝ ÚHELNÍK

Poznámka: Tiskové chyby, změny a chyby jsou vyloučeny. Tato brožura odpovídá současnému stavu vývoje našich produktů a po vydání nového vydání ztrácí platnost. Vhodnost produktů není pro
jednotlivé případy zvláštního druhu závazná, záruka a odpovědnost se řídí našimi všeobecnými podmínkami.

Komponent

GUTEX Durio® Dlouhý úhelník
Instaluje se kromě držáku GUTEX Durio® dle speciálních
konstrukčních požadavků

GUTEX Durio® CSA-Šroub
K upevnění podélných úhlů GUTEX
Durio ® k dřevěným profilům.

Hotline

Dobrý pocit a správné
rozhodnutí.
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