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Niewielki, lekki
i przyjazny środowisku

Szybki montaż
bez dodatkowych narzędzi

Zacisk DEHNclip® jest mniejszy
i lżejszy w porównaniu z tradycyjnymi zaciskami. Wpływa
to na oszczędność miejsca
i obciążenia podczas transportu
i budowie. Mniejsze zużycie
materiału czyni zacisk przyjaznym środowisku naturalnemu.

Dwuczęściowy zacisk DEHNclip®
wykonany jest ze stali sprężystej. Sprężyste zatrzaski pozwalają połączyć uziom z prętami
zbrojenia w sposób trwały i bez
użycia narzędzi.

Montaż DEHNclip®
bez użycia narzędzi
oszczędza czas i pieniądze
Nowy zacisk DEHNclip® umożliwia szybkie połączenie uziomu
z prętami zbrojeniowymi bez konieczności użycia narzędzi.
Zastosowanie zacisku DEHNclip® daje następujące korzyści:

Zwiększone bezpieczeństwo

Zacisk DEHNclip® odpowiada normatywnym wymogom
dla uziomów fundamentowych1) i urządzeń piorunochronnych2). Zastosowanie zacisku daje wyższą pewność i bezpieczeństwo montażu dzięki unikaniu błędów związanych
z połączeniami śrubowymi (brak śrub, brak odpowiedniego
momentu dokręcania).

Odpowiedni w górnej warstwie zbrojenia

Zacisk DEHNclip® zajmuje niewiele miejsca i dlatego można go instalować w górnej warstwie zbrojenia do łączenia
z uziomem przy cienkiej betonowej warstwie pokrycia. Niewielkie rozmiary ułatwiają również
montaż w miejscach trudno dostępnych.

Sprawdzona technologia

W ramach ścisłej współpracy z profesjonalistami z branży budowlanej zacisk DEHNclip® został
poddany szczegółowym testom z uwagi na swoje
warunki eksploatacyjne. Zacisk DEHNclip® spełnia wymagania normy EN 62561-1 w zakresie badań udarowym prądem
piorunowym 50 kA (10/350 μs) 3).

Rożne obszary zastosowania

Zacisk DEHNclip® produkowany jest w wersjach dla różnych
zakresów mocowania i średnic prętów zbrojenia:
Nr kat.

Zakres mocowania

Materiał

308 130 pręt 6* / pręt 10

stal jasna

308 131 pręt 8* / pręt 10

stal jasna

308 132 pręt 10* / pręt 10

stal jasna

308 133 pręt 12* / pręt 10

stal jasna

Nr kat.

Materiał

Zakres mocowania

Wydajność
i oszczędność czasu

308 140 pręt 6* / taśma 30 x 3-4 stal jasna

Czas montażu zacisku
DEHNclip® w porównaniu
do tradycyjnych zacisków jest
wyraźnie krótszy. W przypadku budowy dużych obiektów
pozwala to na osiągnięcie wyraźnych korzyści finansowych.

308 142 pręt 10* / taśma 30x3-4 stal jasna

308 141 pręt 8* / taśma 30 x 3-4 stal jasna
308 143 pręt 12* / taśma 30x3-4 stal jasna
*średnica nominalna pręta zbrojenia ds

DIN 18014: Uziomy fundamentowe – Projektowanie, wykonanie i dokumentacja
PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów
i zagrożenie życia
3)
PN-EN 62561-1: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 1: Wymagania
dotyczące elementów połączeniowych

1)

2)

3

Ochrona przed przepięciami
Ochrona odgromowa
Sprzęt bezpieczeństwa
DEHN chroni.
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Informacja o zastrzeżonych znakach towarowych jest dostępna na stronie www.dehn-international.com/en/our-registered-trademarks.
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