Specjalista w zakresie techniki zamocowań

Arkusz parametrów produktu – Listwa Dista 2.0
Opis produktu
Drewniana konstrukcja nośna tarasów jest przeznaczona – w zależności od indywidualnego wyboru – do widocznego
lub niewidocznego mocowania desek tarasowych. Listwa Dista 2.0 znakomicie nadaje się do widocznego mocowania
tarasów, spełniając funkcję elementu dystansowego i umożliwiając swobodny ruch między panelem a konstrukcją nośną.
Jednocześnie wymusza cyrkulację powietrza Do połączeń śrubowych na drewnianej konstrukcji nośnej wykorzystuje się
normalne wkręty do drewna, np. Terrassotec. Listwa Dista 2.0 zmniejsza ryzyko zniszczenia wkrętów przez siły ścinające.
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Listwa Dista 2.0 jest wykonane z twardego tworzywa sztucznego i ma zapobiegać ścinaniu wkrętów ze stali nierdzewnej.
Przyczyną ścinania jest pęcznienie i kurczenie się drewna, zwane pracą drewna. Szczególnie silne zjawisko pracy zachodzi
w kierunku poprzecznym desek. Drewno „chce” zabrać wkręt ze sobą, podczas gdy dolna część wkrętu nadal pozostaje mocno osadzona w konstrukcji nośnej. Ponieważ drewno twarde i tropikalne ze względu na swą wysoką gęstość jest
bardzo twarde, wkręt nie ma szans wcisnąć się w pracujące drewno. Efekt pękania wkrętu pod wpływem tego obciążenia
nazywamy ścinaniem. Opracowany Listwa Dista 2.0 służy zapobieganiu ścinaniu wkrętów ze stali nierdzewnej. Zapewnia
swobodę ruchu na przestrzeni 7 mm pomiędzy konstrukcją nośną a deską tarasową, dając możliwość przemieszczania
wkrętów ze stali nierdzewnej.

Materiał
•

Twarde tworzywo sztuczne

Zalety
•
•
•

Skutecznie minimalizuje ryzyko ścinania śrub mocujących na skutek ruchów desek tarasowych pod wpływem
pęcznienia i kurczenia
Wspiera konstrukcyjną ochronę drewna
Odporne na działanie czynników atmosferycznych
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Tabela artykułów
Listwa Dista 2.0
Nr art.

Wymiar [mm]a)

944803

30 x 700 x 7

Opak.*
50

a) Szerokość x długość x wysokość
* Wkręty nie wchodzą w zakres dostawy. Mocowanie przy użyciu wkrętów Terrassotec o średnicy 4 mm.

Terrassotec, Stal szlachetna hartowana
Nr art.

Wymiar Ød x L [mm] Długość gwintulg [mm]

Średnica łba Ødh [mm]

Typ gniazda łba

905535
905536
905537

4,0 x 40
4,0 x 50
4,0 x 60

5,5
5,5
5,5

TX15 •
TX15 •
TX15 •

a)

24
30
35

Opak.
500
500
500
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Rysunek

Instrukcja użycia
Do mocowania Listwa Dista 2.0 używa się wkrętów Terrassotec o średnicy 4 mm, wkręcanych w przewidziane do tego
otwory (do jednego modułu Listwa Dista 2.0 potrzebnych jest 5 wkrętów Terrassotec).
Ważne: W przypadku drewna tropikalnego/drewna twardego muszą być zawsze nawiercone wstępnie otwory pod wkręty!
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Ilustracje z zastosowań

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy
koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).
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