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Турбо-гвинт blaugelb FK-T30
Невід’ємний компонент системи виносного монтажу blaugelb Triotherm+

Швидке та точне загвинчування
при максимально високій надійності
 та безпеці

Характеристики продукту:

Турбо-гвинт blaugelb FK-T30 є одним з трьох компонентів системи виносного 

монтажу blaugelb Triotherm+. Гарантує надійне і довговічне кріплення профілю 

blaugelb Triotherm+ до фасаду. Є універсальним кріпильним засобом для 

бездюбельного монтажу конструкцій з дерева, ПВХ, алюмінію та деревоалюмінію в 

різні конструкційні основи (бетон, легкий бетон, пористий бетон, силікатна і цільна 

цегла, багатопустотна цегла, дерево). 

Виготовлений з високоякісної вуглецевої сталі, яка забезпечує максимальну 

стійкість і точність з'єднання. Різьблення, що звужується до вістрі, гарантує 

комфортне пригвинчування. Примітка щодо підготовки:

Спосіб свердління та діаметр свердла залежить від основи, в яку вкручується 

гвинт. Після свердління рекомендується видути бурову муку. Глибина свердління = 

глибина вкручування + 10 мм

Розрахунок необхідної довжини гвинта:
довжина захвату (наприклад, ширина рами або профілю)
+ ширина шву (рекомендовано ≤ 15 мм)
+ глибина вкручування (в залежності від матеріалу будівельної основи)
------------------------------------------------------------------------------- 
= довжина гвинта

Відстань від краю основи при безпосередньому кріпленні: не повинна бути нижче ніж 

60 мм (згідно «Інструкції з монтажу» інституту RAL, вид. 2014 р.).

Відстань від краю основи при кріпленні затискачем: згідно системним задачам і 

вказівкам виробника. Не можна перевищувати задокументовану відстань.  

Схема гвинта:

Матеріал: загартована вуглецева сталь

Покриття: сріблясте оцинковане

Різьблення: різьблення гвинта-саморізу, яке звужується до вістрі

Діаметр: 7,5 мм

Діаметр головки: 13,5 мм

Форма захвату: зірочка Т30

Форма головки: пласка

Технічні характеристики:

Турбо-гвинт blaugelb FK-T30 ідеальний для наступного застосування:

••

•

•

•

 кріплення несучих профілів blaugelb Triotherm+, монтажних допоміжних кутів 

та консолей

безпосереднє кріплення для монтажу вікон та дверей без зайвих зусиль 

сумісний з усіма видами каркасних матеріалів 

може використовуватись дистанційно без застосування монтажних пластин 

(підтверджено технічними випробуваннями)

Переваги продукту:

••
•

•

•

•

•

 визнане і випробуване ринком кріплення

універсальне застосування для багатьох широко поширених будівельних 

матеріалів

різьблення, що звужується до вістрі, зменшує вкручувальний момент

оптимальна передача зусилля вкручувального моменту захватом у формі 

зірочки

придатний для кріплення затискачем

дистанційне кріплення без застосування бокових монтажних пластин 

(з протоколом випробувань)

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.


