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PLASTOVÉ RÁMOVÉ HMOŽDINKY W-UR 14 SYMCON
42.5

Viacnásobné upevnenia 
nenosných systémov:
Betón, plné a dierované tehly

Výkonové parametre

Osvedčenia

Európske technické 
osvedčenie

Viacnásobné upevnenie 
nenosných systémov 
v betóne a murive

W-UR (F) 14 SymCon

1. Oblasti využitia
•  Hmoždinka sa smie s európskym technickým osvedčením 

používať na viacnásobné upevnenie nenosných systémov 
(napr. fasády, zaveseného stropu, ….)

•  W-UR, W-UR F sa smie používať na ukotvovanie 
v nasledujúcich podkladoch:
Normálny betón
Steny z muriva (plných tehál, vápnopieskových plných 
tehál, priečne dierovaných tehál, vápnopieskových 
dierovaných tehál, dutých tvárnic z odľahčeného betónu, 
plných tehál a plných tvárnic z odľahčeného betónu, 
prefabrikátov z betónu)

•  Vhodná na upevňovanie konštrukcií fasád, stropov alebo 
podkrovných konštrukcií (z dreva alebo ocele), drevených 
trámov, drevených lát, uholníkov, vstavaných skriní, 
regálov, atď.

2. Výhody
•  Malý zaskrutkovací moment skrutky hmoždinky → „ľahké“ roztia-

hnutie hmoždinky, takmer žiadne pretáčanie drieku hmoždinky

•   Skrutka SymCon-Schraube: geometria skrutky 
hmoždinky umožňuje spoľahlivé roztiahnutie

•  Skrutka SymCon-Schraube: zaskrutkovaním skrutky 
SymCon sa plast hmoždinky optimálne stlačí (takmer žiadne 
podrezanie) a zlepší sa tým rozloženie zaťaženia

•  Univerzálna Rámová hmoždinka (betón, murivo z diero-
vaných a plných tehál)

•  Hmoždinka a špeciálna skrutka sú predmontované 
→ nižšia náročnosť montáže 

•  Hmoždinka typu W-UR F ušetrí používanie prídavnej 
podložky a zabraňuje kontaktnej korózii

3. Vlastnosti
•  W-UR 14 SymCon a W-UR F 14 SymCon 

(pozinkovaná oceľ):
Európske technické osvedčenie ETA-11/0309

• Hmoždinka je vyrobená z vysokokvalitného polyamidu

W-UR 14 SymCon 
so skrutkou so zapustenou hlavou
 Pozinkovaná oceľ

W-UR F 14 SymCon 
so šesťhrannou skrutkou 
+ nalisovanou podložkou
 Pozinkovaná oceľ

Pokyny pre vkladanie I Pokyny pre vkladanie II

Dieru vyčistite Vložte hmoždinku 
so skrutkou

Skrutku 
zaskrutkujte

Skrutku úplne 
zaskrutkujte

Vyvŕtajte dieru Dieru vyčistite Vložte hmoždinku 
so skrutkou

Skrutku 
zaskrutkujte

Skrutku úplne 
zaskrutkujte

Vyvŕtajte dieru

Užitočné informácie:
•  Pre ukotvenie do plných tehál a vápno-

pieskových plných tehál odporúčame 
z dôvodov rozdielnej technológie výroby 
tehál vykonať skúšku na vytiahnutie.


