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1) Schroeven op kleur in Wit (gelijkend RAL9010) en Beige (Naturton 13) 
2) Klasse 1 en 2 verzinkt volgens EN 1995-1-1:2010-12, zink, geel gechromatiseerd, A2L volgens DIN EN ISO 4042 
3) Speciaal gehard (500 HV 0,3) 
4) Geoptimaliseerde schroefpunt voor gebruik bij CD-profielen

Opgelet:
Niet geschikt voor overdekte zwembaden en toepassingen buitenshuis. Schroeven met gepaste corrosiebescherming voor de 
toepassing in een overdekt zwembad en toepassingen buitenshuis enz. moeten aangevraagd worden bij de leverancier van  
de schroeven.

Roestwering
Om de gepaste roestvrije schroeven te vinden voor toepassing in zwembaden, ondergrondse garages, buitentoepassingen
of andere specifieke toepassingen, dient u dit af te spreken met de schroevenleverancier of schroevenproducent.
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Productomschrijving 
Roestvrije universele schroeven met verzonken kop voor de bevestiging van 
HERADESIGN®-panelen op houten  latten en CD-Profielen. 
Torx T20 - geschikt voor wand- of profielsterktes tot 0,6 mm. 

Maximale afstand: 600 of 300 mm
 625 of 312 mm

Verpakking 
In kartonnen dozen. Levering gebeurt uitsluitend in complete verpakkingseenheden. 

Afmeting Kleur

Hout CD-profielen   
Inhoud 

per verpakkingvoor paneeldikte in mm   voor paneeldikte in mm

15 25 35 15 25 35

4,5 x 35 mm verzinkt   200

4,5 x 35 mm wit, beige   200

4,5 x 50 mm verzinkt    200

4,5 x 50 mm wit, beige    200

4,5 x 60 mm verzinkt  200

4,5 x 60 mm wit, beige  200

Deze productinformatie komt overeen met de huidige ontwikkelingsstand van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid. Controleer of u 
telkens de nieuwste uitgave van deze informatie gebruikt. De geschiktheid van het product is niet bindend voor bijzondere afzonderlijke gevallen. Bij levering gelden de garantie en 
aansprakelijkheid volgens onze algemene handelsvoorwaarden. Er mogen alleen foutloze producten worden geïnstalleerd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 
de montage van defecte producten of voor de daaruit voortvloeiende kosten (vertraging in deadlines, herbewerking). Alle gegevens onder voorbehoud. Versie 01/2021 - JB



knaufceilingsolutions.com


