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Verzinkte schroeven | Voor overlappingen en zetwerk | 4,8 x 20 mm E14 |
Sepiabruin

Artikelnr.: 588020
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Productinfo

Verzinkte schroeven met boorpunt voor overlappingen en zetwerk

Deze schroeven worden voor overlappingen bij stalen platen en voor de bevestiging van stalen zetwerk op een
houten onderconstructie gebruikt. Deze verzinkte schroeven hebben een diameter van 4,8 mm en een lengte van
20 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een E14 EPDM dichtring.

Voor overlappingen

Als profielplaten naast elkaar gelegt worden, moeten deze boven op de overlapping vast geschroefd worden. Het is
belangrijk, dat hier alleen de platen aan elkaar vast zitten en de schroef niet in de onderconstructie terecht komt,
omdat er dan problemen met het uitzetten van de platen kunnen ontstaan. Daarom moet echter deze korte schroef
hiervoor gebruikt worden.

Voor zetwerk

Stalen zetwerk worden met deze korte schroeven bevestigt.

Belangrijk: Aluminium platen

Aluminium platen mogen alleen met RVS schroeven en niet met verzinkte schroeven vast geschroefd worden.

Inhoud

1 pak = 100 stuk
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Schroef

Lengte 20 mm

Gewicht (ca.) 0,47 kg

Materiaal Staal verzinkt

Kleur Sepiabruin (RAL 8014)

Toepassing Bevestiging overlappingen & zetwerk

Diameter 4,80 mm

Inhoud 100 stuk

Dichting E14

Boorpunt Ja

Merk Weckman
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