ŁĄCZNIKI FARMERSKIE

POWŁOKA MALARSKA
POWDER.COAT 50 μm
dodatkowa ochrona antykorozyjna
idealne dopasowanie do koloru pokrycia
dachowego
UV stabilizatory – niezmienność koloru
nowoczesna technologia proszkowego
malowania Powder.coat

ETANCO
marka ETANCO to europejski
producent elementów złącznych
i systemow zamocowań dla
budownictwa.
ścisła kontrola produkcji prowadzona
przez wewnętrzne laboratorium
gwarantuje wysokiej klasy produkty
wszystkie nasze produkty posiadają
aktualne dokumenty odniesienia
opracowane przy współpracy
z renomowanymi instytutami
badawczymi

PODKŁADKA METALOWA
wraz z uszczelka z EPDM zapewnia
szczelność połaczenia

USZCZELKA EPDM
• wykonana z najlepszego materiału
uszczelniającego – EPDM
• odporna na zmienne warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV
• po zamontowaniu sama wulkanizuje się
na blasze tworząc szczelne połączenie

POWŁOKA CYNKOWA
DURA.ZINC

KOŃCÓWKA SAMOWIERCĄCA
DRILL.POINT

grubość powłoki cynku 20 μm

specjalnie opracowana końcówka
samowiercąca ETANCO Drill.point
optymalne przewiercenie blachy
w krótkim czasie
przewiercalność max 2 x 1,0 mm

DCmm
8 mm

2x1,0

50

μm
powder.
coat

RAL

powder.coat

max
1800 rpm

TWOJA BUDOWA TO NASZA BUDOWA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DEKARZY
ŁĄCZNIKI FARMERSKIE PAN HEAD

POWŁOKA LAKIERNICZA
POWDER.COAT 50 μm

ETANCO
marka ETANCO to europejski
producent elementów złącznych
i systemow zamocowań dla
budownictwa.

dodatkowa ochrona antykorozyjna
idealne dopasowanie do koloru pokrycia
blachy profilowanej
posiada stabilizatory UV gwarantujące
niezmienność koloru

ścisła kontrola produkcji
prowadzona przez wewnętrzne
laboratorium gwarantuje najwyższą
jakość produktów

nowoczesna technologia malowania
proszkowego Powder.coat

wszystkie nasze produkty posiadają
aktualne dokumenty odniesienia
opracowane przy współpracy
z renomowanymi instytutami
badawczymi

KSZTAŁT ŁBA
nowoczesny kształt
łba z nacięciem TX-20,
nadaje estetyczny
wygląd połączeniu
Idealnie dopasowuje
się do powierzchni
blachy

USZCZELKA EPDM

PODKŁADKA
METALOWA

odporna na zmienne
warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV

wraz z uszczelka z EPDM
zapewnia szczelność
połaczenia

po zamontowaniu sama
wulkanizuje się na poszyciu
blaszanym tworząc szczelne
połączenie

GWINT
• Optymalnie dopasowany
kształt gwintu

POWŁOKA CYNKOWA
DURA.ZINC

KOŃCÓWKA
SAMOWIERCĄCA DRILL.POINT

grubość powłoki cynku 20 μm

specjalnie opracowana zredukowana
końcówka samowiercąca ETANCO Drill.point
optymalna przewiercalność 2x1,0 mm

DCmm
TORX20

2x1,0

20

μm
Dura.zinc

50

μm
powder.
coat

RAL

powder.coat

max
1800 rpm
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