
הדבר נוגע גם לזכויות צד , אך ללא אחריות, פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש"ל נמסרת לך אם בע"האינפורמציה הנ
  .הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. שלישי

  .ן הם על אחריות הלקוח והמבצעהשימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכ

אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר , אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום
ובהתאם לחוקים ולתקנות של לפי הסטנדרט המובטח , הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה. שהשתמשת בו  ושהוסכם על היותו פגום

    .מדינת ישראל
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  ל"מ 300עוגן כימי 
  דף טכני

_____________________________________________________
___  

   .לעיגון קוצים ומיתדים. מתאים לאקדח סיליקון רגיל, ל"מ 300 עוגן כימי באריזה
  .מצורפות שתי פיות לתרמיל. רגיל מתאים לאקדח סיליקון

 .סיליקון רגיל ל מותאם לאקדח"מ 300אריזת עוגן כימי ב
ומיושמים מתוך אריזת  מורכב מבסיס ומקשה המופרדים באריזת ניילון מיוחדת PSF עוגן כימי

 .תרמיל סיליקון רגיל
הפרדה בין הבסיס למקשה וכן ערבוב החומרים נעשה  אריזת הניילון אשר בתוך התרמיל מאפשרת

 .רק בתוך פיית ההזרקה

 :ב ניתן לשימוש

  בטון •
  אבן טבעית •
  סלעים יציבים •
  בניה יציבה •

  :שימושים

  עיגון של יתדות •
  מיתדים •
  הדבקת קוצים בבטון •
  הדבקת פרופילים בבטון •

  :יתרונות

  עוגן כימי ללא סטירן •
  ניתן לשימוש באקדח סיליקון רגיל •

  אריזת תרמיל לעבודה חסכונית •

עומס מומלץ  
)קילו ניוטון(

עומס מירבי 
)קילו ניוטון(

אורך עוגן 
)מ"מ(

קוטר   
 קדח

8.525.680M8 

10.5 31.5 90 M10 

14.4 43.3 110 M12 

16.649.7125M16 

28.986.6170M20 

31.3 94.0 210 M24 
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