DOPLNKY

Nevyhnutnosť k montáži
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POUŽITIE
Aby sme získali kvalitný, pevný a dobre osadený
plot, potrebujeme pri jeho montáži rôzne doplnky.
Ich výber je závislý od typu plota. Pletený plot,
ktorý veľmi dobre kopíruje terén, si vyžaduje
napínanie s napínacím drôtom. Zvárané ploty sú
samonosné, preto si pri montáži nevyžadujú
napínací drôt. Postačia k tomu špeciálne vyrobené

šponovacie kliešte. Vymedzovače sú určené
k zváraným plotom v paneloch. Pri osádzaní
samotného plota na stĺpiky (v závislosti
od výberu stĺpika) potrebujeme napr. spinky
UNIVERS, príchytky alebo viazací drôt. Ak ste si
vybrali plot a k nemu vhodné stĺpiky, venujte,
prosím, pozornosť informáciám na zadnej strane.

Povrchová úprava
• poplastovaný
• pozinkovaný

Farba
poplastovaný –
zelená a biela

Veľkosť
napinák č. 2, 3, 4

CHARAKTERISTIKA TYPOV
VIAZACÍ DRÔT
∅ DRÔTU (mm)

DĹŽKA (m)

VIAZACÍ DRÔT PVC

0,9

30

(poplastovaný – zelený a biely)

1,5

20, 50, 100

1,0

30

1,4

20

VIAZACÍ DRÔT ZN (pozinkovaný)

Viazací drôt sa používa na upevnenie pletiva o stĺpik TE, na priviazanie pletiva o napínací drôt alebo pri nadpájaní pletiva.

NAPÍNACÍ DRÔT
∅ DRÔTU (mm)
NAPÍNACÍ DRÔT PVC
(poplastovaný – zelený a biely)

NAPÍNACÍ DRÔT ZN (pozinkovaný)

DĹŽKA (m)

2,2 - 2,4 - 2,9

50 a 100

2,9

82 / 3,5 kg

3,7 - 4,4

100

3,15

82 / 3,5 kg

Napínací drôt sa používa pri šponovaní pletiva. V závislosti od vybraného stĺpika sa upevňuje na objímky osadené na začiatočnom,
znovunapínacom a koncovom stĺpiku alebo sa prevlečie cez diery prevŕtané v stĺpiku. Neoddeliteľnou pomôckou pri šponovaní pletiva
s napínacím drôtom je napinák.

·PONOVACIE KLIE·TE

NAPINÁK

Šponovacie kliešte sa používajú pri napínaní
zváraných pletív, ako sú UNITA FORTE a AXIAL.
Zväčšením priehybu drôtu v oku pomocou
šponovacích klieští skrátime šírku oka, čím
pletivo napíname.

NAPINÁK PVC č. 2, 3 a 4
(poplastovaný – zelený a biely)

NAPINÁK GALVA č. 2, 3 a 4
(pozinkovaný)

KLIE·TE UNIVERS A SPINKY UNIVERS
Spinky UNIVERS slúžia
na prichytávanie pletiva
pomocou klieští UNIVERS
na stĺpik UNIVERS. Spinka
sa uchytí do čeľustí klieští
a v požadovanom mieste
sa silno zovrie tak, aby držala
v žliabkoch stĺpika.

Napinák sa používa pri napínaní pletiva s napínacím
drôtom. Voľný koniec napínacieho drôtu zasunieme cez
otvor v napináku do jeho otočného jadra. Otáčaním jadra
napináka vidlicovým kľúčom napneme napínací drôt tak,
že po napnutí využijeme princíp rohatky a západky.

VYMEDZOVAâ
NA AXIS A AXOR

KLIE·TE BABY GRAF 16/20 SO SPINKAMI GF1
Spinky GF1 sa používajú spolu s kliešťami BABY GRAF
pri nadpájaní pletiva prekrytím očiek na UNITE FORTE, AXIALE,
ARMORE a ďalších. Prekryté očká sa v mieste zvaru alebo
pletenia zopnú so spinkou GF1.

Vymedzovače
sa používajú
na zafixovanie
polohy panelu AXIS
a AXOR v žliabkoch
stĺpika počas doby,
kým betón úplne
zatvrdne (po
zatvrdnutí betónu
sa vymedzovače
odoberú).
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