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Πλαστικό βύσμα Πλαισιων W-UR 8
42.1

	Πιστοποιητικά	απόδοσης

1.	Πεδία	χρήσης
1. Πεδία χρήσης
•  Το βύσμα, με την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές 

στερεώσεις μη φερόντων συστημάτων (π.χ. πρόσοψη, ψευδοροφή, ...).
•  Τα W-UR, W-UR F μπορούν να αγκυρωθούν στα παρακάτω υποστρώματα:
	 	 Κανονικό	σκυρόδεμα
•		 Τοιχοποιία (συμπαγή τούβλα, συμπαγείς ασβεστόλιθοι, τούβλα με κάθετες οπές, διάτρητοι 

ασβεστόλιθοι, μπλοκ από ελαφρομπετόν, συμπαγή τούβλα και κυβόλιθοι από ελαφρομπετόν, 
τσιμεντόλιθοι)

Πορώδες	μπετόν
•  Θερμοκρασίες τοποθέτησης:
  Θερμοκρ. στον πυθμένα αγκύρωσης: ≥ –20°C (W-UR 10) ή ≥ –40°C (W-UR 8) 

θερμοκρασία του κάλυκα του βύσματος: ≥ 0°C
•  Η βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε υπαίθριους χώρους αλλά και σε 

βιομηχανικά περιβάλλοντα και παράκτιες περιοχές
•  Η γαλβανισμένη βίδα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε υπαίθριους και υγρούς χώρους 

(προσεκτική τοποθέτηση) όταν η περιοχή της κεφαλής της βίδας προστατεύεται από την 
υγρασία και τη βροχόπτωση με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπεται η διείσδυση της υγρασίας 
στον κορμό του βύσματος (κατάλληλη βαφή)

•  Κατάλληλο για τη στερέωση υποκατασκευών προσόψεων, οροφών και στεγών (από ξύλο ή 
ατσάλι), ξύλινων δοκών, μεταλλικών κονσολών, μεταλλικών ραγών, ψευδοροφών, γραμμών 
καλωδίων, γωνιών, προφίλ, επίτοιχων ντουλαπιών, ραφιών κλπ.

2.	Πλεονεκτήματα
•  Περαστή τοποθέτηση
•  Μπορεί να δεχθεί αμέσως φορτίο – χωρίς χρόνους αναμονής
•  Μικρή ροπή κοχλίωσης της βίδας του βύσματος 

“Εύκολη“ έκταση του βύσματος, σχεδόν χωρίς περιστροφές του κάλυκατου βύσματος
•  Πολύ μεγάλη ασφάλεια περιστροφής
•  Έκταση σε τέσσερις κατευθύνσεις  υψηλά φορτία
•  Καλύτερη μετάδοση της ισχύος: Ομοιόμορφη και συνεχής κατανομή του φορτίου σε όλη την 

περιοχή έκτασης
•  Βύσμα πλαισίων για γενική χρήση (σκυρόδεμα, τοιχοποιία από διάτρητα και συμπαγή 

τούβλα, πορώδες μπετόν)
•  Το φρένο εισχώρησης εμποδίζει την πρόωρη έκταση του βύσματος κατά την τοποθέτηση
•  Ο κάλυκας του βύσματος και η ειδική βίδα έχουν προσυναρμολογηθεί  λιγότερες 

απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης
•  Ο τύπος βύσματος W-UR F καθιστά περιττή την πρόσθετη ροδέλα U και εμποδίζει τη 

διάβρωση από επαφή
•  Βελτιωμένη μετάδοση της ισχύος σε συμπαγή και κούφια δομικά υλικά

3.	Ιδιότητες
•  Αγκύρωση με δύναμη τριβής ανάμεσα στον κάλυκα βύσματος και τον πυθμένα αγκύρωσης
• W-UR 8, 10, W-UR F 8, 10 (γαλβανισμένο ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι): 
 Γενική πολεοδομική έγκριση Z-21.2-1838
• W-UR 8, 10, W-UR F 8, 10 (γαλβανισμένο ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι): 
 Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-08/0190
• Ο κάλυκας βύσματος αποτελείται από υψηλής ποιότητας πολυαμίδιο
• Πυραντίσταση W-UR 8, W-UR 10:
 Σκυρόδεμα: φορτία εφελκυσμού και εγκάρσια φορτία, R30, R60, R90, R120
 (σύμφωνα με την τεχνική έκθεση TR 020)
 Τοιχοποιία: φορτίο εφελκυσμού: F30 (συμπαγής ασβεστόλιθος, συμπαγές
 τούβλο, διάτρητος ασβεστόλιθος), εγκάρσιο φορτίο: F30, F60, F90, F120 (τούβλα
 με κάθετες οπές, διάτρητος ασβεστόλιθος, συμπαγές τούβλο, πορώδες μπετόν).

	 Εγκρίσεις	 Αναφορές	ελέγχου

Πυραντίσταση
Σκυρόδεμα

και τοιχοποιία

Z-21.2-1838

Ευρωπαϊκή
Τεχνική	Έγκριση
Πολλαπλή στερέωση

μη φερόντων συστημάτων
σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία

W-UR (F) 8

Επένδυση
προσόψεων

W-UR 8,
W-UR F 8

Χρήσιμη	πληροφορία:
•	Διατρήστε	τα	συμπαγή	και	διάτρητα	τούβλα	με	την	απλή	λειτουργία	περι-
στροφής	(χωρίς	κρουστική	λειτουργία).

•	Για	αγκυρώσεις	σε	συμπαγές	τούβλο	και	συμπαγή	ασβεστόλιθο	συστή-
νουμε	να	πραγματοποιήσετε	δοκιμές	εξαγωγής	λόγω	των	διαφορών	στην	
παραγωγή	των	τούβλων.

•	Θα	πρέπει	να	απομακρύνετε	τα	απόβλητα	της	διάτρησης	από	την	οπή.

Οδηγίες	τοποθέτησης	I	 Οδηγίες	τοποθέτησης	II

Καθαρίστε την
οπή

Τοποθετήστε το
βύσμα και τη
βίδα

Βιδώστε τη βίδα Σφίξτε τη βίδα Ανοίξτε την οπή Βιδώστε τη βίδα Τοποθετήστε το
βύσμα και τη
βίδα

Βιδώστε τη βίδα Σφίξτε τη βίδαΑνοίξτε την οπή

W-UR 8 με βίδα με φρεζάτη κεφαλή
   Γαλβανισμένο ατσάλι
   Ανοξείδωτο ατσάλι A4

W-UR F 8 
με εξάγωνη βίδα + πρεσαριστή ροδέλα
   Γαλβανισμένο ατσάλι
   Ανοξείδωτο ατσάλι A4

W-UR F 8 με βίδα πομπέ
   Γαλβανισμένο ατσάλι
   Ανοξείδωτο ατσάλι A4

W-UR F 8 με παξιμάδι M6 + M8
   Γαλβανισμένο ατσάλι
   Ανοξείδωτο ατσάλι A4

Πολλαπλές	στερεώσεις
μη	φερόντων	συστημάτων:
Σκυρόδεμα, συμπαγή και 
διάτρητα τούβλα και πορώδες 
μπετόν


