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Система кріплення blaugelb PROTECT
Перевірена безпека, на яку можна покластися

Випробувана система кріплення, забезпечує
просту, регульовану фіксацію будівельних
елементів, що не вимагає монтажних мостів.
Відповідає вимогам до безпеки. Поєднується
з усіма системами герметизації.

Система кріплення blaugelb Protect забезпечує просте регульоване кріплення вікон 
з дерева, ПВХ та алюмінію. Встановлюється по периметру в кожній необхідній точці 
кріплення. Необхідні для цього точки кріплення будівельних елементів і 
відстань між ними відповідають загальноприйнятим вказівкам з монтажу 
(наприклад, актуальним інструкціям з монтажу RAL, розділ 5) з урахуванням 
маси вікон і можливих додаткових навантажень. Система прилягає всією 
площиною до стінок віконного отвору, що забезпечує перенесення великих 
горизонтальних і вертикальних сил в основу, яка використовується для кріплення. 

Система blaugelb Protect забезпечує кріплення, непомітне при відкритій стулці, і 
може застосовуватися навіть для попереднього монтажу в заводських умовах. 
Різноманітне розташування отворів дозволяє виконувати кріплення згідно з 
нормативними вимогами, дотримуючись необхідної відстані до навантаженого 
краю основи, яка використовується для кріплення. Для такого гвинтового 
кріплення можуть застосовуватися шурупи кріплення каркаса blaugelb або 
кріпильні засоби, застосування яких дозволено органами будівельного нагляду. 

Завдяки інтегрованому в систему установчому гвинту, який обертається, можна з 
урахуванням фактичної будівельної ситуації відрегулювати положення вікна, а тим 
самим і ширину монтажного шва. 

Велика кількість випробувань підтверджує, що система кріплення blaugelb Protect 
відповідає вимогам, які пред'являються до важливих для безпеки точок кріплення 
(наприклад, для захищаючих від падіння будівельних елементів, зазначених в 
Директиві ETB "Деталі, що запобігають падінню"). Забезпечується надійна 
передача навантаження в основу, яка використовується для кріплення.

Після установки стулки кожен елемент системи blaugelb Protect можна 
відрегулювати з точністю до міліметра (при необхідності). Система не заважає 
герметизації вікон і дверей, яку можна довільно вибирати з урахуванням відповідної 
монтажної ситуації. Також можлива комбінація з багатофункціональними 
стрічками, адже для бічних сторін можна не використовувати звичайні розпірні 
мости, що, однак, не зменшує несучу здатність.

Переваги продукту:
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зручне регулювання і надійне кріплення навіть при великій масі елементів
можливість регулювання для зміни ширини шва
довговічне кріплення згідно з будівельними нормами і правилами
відмінно поєднується з багатофункціональними стрічками
не потрібні бічні розпірні мости
система випробувана для кріплення елементів, що оберігають від падіння
невидиме кріплення при відкритій стулці
ідеальне кріплення для засклених будівельних елементів (без демонтажу 
скла)
отвори за вибором для шурупа кріплення каркаса або монтажу на дюбелі
можливість попереднього монтажу в заводських умовах
відповідне нормативам зміщення кріпильних елементів з небезпечної 
крайової зони основи, що використовується для кріплення 
захист від падіння відповідно до Директиви ETB «Деталі, що запобігають 
падінню» (перевірено випробуваннями)

Матеріал Шуруп кріплення каркаса FK-T30

Пустотіла цегла (HLZ), SFK 8
7,5 x 132 мм  

Пустотіла цегла (HLZ), SFK 12 7,5 x 132 мм

Силікатна цегла, SFK 12
Бетон, C25

7,5 x 62 мм

Пінобетон PP4, SFK 4 7,5 x 182 мм

Пінобетон PP2, SFK 2
с Y-подібним елементом blaugelb Protect

7,5 x 212 мм

Конструкційна масивна деревина, C24 7,5 x 62 мм

, C24

Технічні дані:

Матеріал: смугова сталь з білим оцинкуванням

Розміри: 2,5 x 30 x 150 мм
2,5 x 30 x 220 мм
2,5 x 30 x 280 мм

Отвір Ø: 8,05 мм для кріплення шурупами
кріплення каркаса blaugelb FK-T30

10,5 мм для кріплення дюбельною 
системою Ø 10 мм

Довжина паза: 25 мм

Регулювальний гвинт: вбудований, що обертається 7,5 x 35/50/70/90 мм,
T30, з білим оцинкуванням з напресованою
шестигранною гайкою

Регулювання: за допомогою напресованої шестигранної гайки
за допомогою монтажного ключа blaugelb,
розм. 13 мм (не входить в комплект поставки)

Кріплення в корпусі будівлі: шуруп кріплення каркаса blaugelb FK-T30 х L
або
дюбельна система Ø 10 мм

Попереднє свердління в рамі: Ø 5 мм, з боку монтажного шва

Армування в рамі (пластмаса): мін. 1,5 мм, гвинтове кріплення армування
згідно з характеристиками профілю

Перевірені властивості:
Захист від падіння відповідно до Директиви ETB "Деталі, що запобігають падінню"

Вказівка з монтажу:
Повна інформація по окремих монтажних операціях представлена в докладному 
керівництві з монтажу.
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Представлені в цьому документі данні, наскільки нам відомо, повністю відповідають 
наявній у нас інформації та технічним даним. Наші вказівки по переробці носять 
загальний рекомендаційний характер, і тому дії в конкретних випадках можуть 
відрізнятися від даних вказівок з урахуванням різних можливостей застосування 
продуктів. Дані вказівки не звільняють від необхідності виконувати власні проби. Ми 
залишаємо за собою право в будь-який час вносити технічні зміни та вдосконалення.
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