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43.1
Πλαστικό βύσμα
πλαισίων W-RD
Υποστρώματα στερεώσεων :
Σκυρόδεμα και τοιχοποιία από
συμπαγή και διάτρητα τούβλα

W-RD 6    με/χωρίς πατούρα
W-RD 8    με/χωρίς πατούρα
W-RD 10  χωρίς πατούρα

Πιστοποιητικά απόδοσης

Ανοίξτε την οπή Καθαρίστε 
την οπή

Τοποθετήστε 
το βύσμα 
και τη βίδα

Βιδώστε τη βίδα Σφίξτε τη βίδα Ανοίξτε την οπή Καθαρίστε 
την οπή

Τοποθετήστε 
το βύσμα 
και τη βίδα

Βιδώστε τη βίδα Σφίξτε τη βίδα

Χρήσιμη πληροφορία:
� Διατρήστε τα συμπαγή και διάτρητα τούβλα με 

την απλή λειτουργία περιστροφής 
(χωρίς κρουστική λειτουργία).

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

� Μήκος βίδας = μήκος βύσματος + 1x Ø βίδας.
� Χρησιμοποιήστε ξυλόβιδες ή νοβοπανόβιδες ΧΩΡΙΣ

βελτιωμένη αιχμή σπειρώματος (αιχμή διάτρησης,
αντίθετο σπείρωμα, δακτυλιωτό σπείρωμα κλπ.).

Αναφορές ελέγχου

Στοιχεία απόδοσης
από το εργαστήριο δο-

κιμών της Würth

1. Πεδία χρήσης
� Πλαστικό βύσμα πλαισίων γενικής χρήσης για εφαρμογές μι-

κρού και μεσαίου βάρους.
� Το W-RD μπορεί να αγκυρωθεί στα παρακάτω υποστρώματα:

κανονικό σκυρόδεμα, τοιχοποιία (συμπαγή τούβλα, συμ-
παγείς ασβεστόλιθοι, τούβλα με κάθετες οπές, διάτρητοι ασβε-
στόλιθοι, μπλοκ από ελαφρομπετόν, συμπαγή τούβλα 
και κυβόλιθοι από ελαφρομπετόν)

� Θερμοκρασίες τοποθέτησης:
Θερμοκρασία στον πυθμένα αγκύρωσης: ≥ -20°C,
Θερμοκρασία του κάλυκα βύσματος: ≥ 0°C

� Κατάλληλο για τη στερέωση επίπλων γκαρνταρόμπας, κουρτινό-
ξυλων, ραφιών τοίχου, ελαφρών αναρτημένων ντουλαπιών, επί-
τοιχων ντουλαπιών, καθρεπτών, κορνιζών, σφιγκτήρων
καλωδίων, ηλεκτρικών διακοπτών, νιπτήρων, ξύλινων δοκών,
λατών, μεταλλικών ραγών, γωνιών, προφίλ, πινακίδων κλπ.

� Για τη στερέωση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με μία ξυλόβιδα 
ή νοβοπανόβιδα χωρίς βελτιωμένη αιχμή σπειρώματος 
(όπως π.χ.: αιχμή κεντραρίσματος, αντίθετο σπείρωμα, 
δακτυλιωτό σπείρωμα κλπ.)

� Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς και υγρούς χώρους,
σε συνδυασμό με μία ανοξείδωτη βίδα

2. Πλεονεκτήματα
� Περαστή τοποθέτηση
� Μπορεί να δεχθεί αμέσως φορτίο – χωρίς χρόνους αναμονής
� Χαμηλή ροπή κοχλίωσης της βίδας � “εύκολη“ έκταση 

του βύσματος, σχεδόν χωρίς περιστροφές του κάλυκα 
του βύσματος

� Μεγάλη ασφάλεια περιστροφής
� 4πλα ρυθμιζόμενη έκταση � υψηλά φορτία
� Βελτιωμένη μετάδοση της ισχύος: Ομοιόμορφη και συνεχής κα-

τανομή του φορτίου σε όλη την περιοχή έκτασης
� Το φρένο εισχώρησης εμποδίζει την πρόωρη έκταση 

του βύσματος κατά την τοποθέτηση

3. Ιδιότητες
� Αγκύρωση με δύναμη τριβής και συνοχή (διάτρητο τούβλο) 

ανάμεσα στον κάλυκα βύσματος και τον πυθμένα αγκύρωσης
� Ο κάλυκας βύσματος αποτελείται από υψηλής ποιότητας 

πολυαμίδιο
� Δεν περιέχει αλογόνα και σιλικόνη
� Ουδέτερο σε θερμοκρασίες από -40 °C έως 80 °C
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