CAMO MARKSMAN®

SYSTÉM PRE UPEVŇOVANIE PODLAHOVÝCH DOSIEK
● CÉDER
● IMPREGNOVANÉ REZIVO

● TVRDÉ DREVO
● KOMPOZIT / PVC

MARKSMAN PRO-NB

●●●●

- pre užšie podlahové dosky od 85 do 127 mm
- automatická 1.6 mm dištančná vložka
- 2 otvory pre rýchlejšie upevňovanie skrutiek

MARKSMAN PRO®-X1

SYSTÉM PRE SKRYTÉ UPEVŇOVANIE PODLAHOVÝCH DOSIEK

●●●

- pre širšie podlahové dosky od 133 do 146 mm
- automatická 1.6 mm dištančná vložka
- 2 otvory pre rýchlejšie upevňovanie skrutiek

™

™

BITY
CAMO bity sú vyvinuté špecificky pre používanie s CAMO MARKSMAN® SYSTÉMY
PRE SKRYTÉ UPEVŇOVANIE PODLAHOVÝCH DOSIEK. Zabudované rameno automaticky nastavuje hĺbku zaskrutkovania pre maximálnu silu spoja a zabraňuje „pretočeniu“ skrutiek.
• CAMO 76 mm štandardný bit – pre použitie s pevnými, bezdrážkovými podlahami.

• CAMO 76 mm bit na drážkované podlahy – s vyšším ramenom pre hlbšie zavedenie skrutky pri drážkovaných podlahových doskách.

• CAMO bit na predvŕtanie – odporúčaný pri inštalácii podláh z tvrdého dreva.
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CAMO UPEVŇOVANIE PODLAHOVÝCH DOSIEK
®

SKRYTÉ UPEVŇOVANIE
Umožňuje pripraviť krásnu podlahu, bez viditeľných skrutiek, vhodnú
pre chodenie naboso, zabraňuje štiepeniu a praskaniu povrchu.

ĽAHKO POUŽITEĽNÝ

Špeciálny hviezdicový bit skrutkovača T15 ponúka viac bodový
kontakt pre lepšiu výkonnosť a minimalizuje prekĺzanie a opotrebenie
bitu.

OCHRANA MATERIÁLU
Unikátny sklon hrotu pri vŕtaní odvádza zvyšky navŕtaného materiálu
a umožňuje skrutke preniknúť do podlahy bez jej štiepenia.

VYSOKÁ KAPACITA NOSNOSTI A ZAŤAŽENIA

Patentovaný tvar spodného závitu zabezpečuje výborný prienik do
materiálu, kým opačný horný závit priťahuje podlahu pevne k nosníku
a umožňuje čisté, tesné a pevné priskrutkovanie.

ODOLNOSŤ VOČI KORÓZIÍ / ACQ kompatibilita

Dĺžka:

48 mm
60 mm

ProTech povrchová ochrana (C4)

Balenie po 350 ks (11m²) alebo 700 ks (22m²)
skrutiek, štandardne sú dodávané 2 bity.
Hrúbka podlahy: Typ skrutky:

19-25 mm
25-38 mm

Dostupné sú oba typy: ProTech ochrana
alebo 316 nehrdzavejúca oceľ

Materiál podlahy

Odporúčané CAMO skrutky

Impregnované drevo

ProTech alebo nehrdzavejúca oceľľ

Kompozit

ProTech alebo nehrdzavejúca oceľľ

PVC

ProTech alebo nehrdzavejúca oceľľ

Céder

Nehrdzavejúca oceľľ

Sekvoja

Nehrdzavejúca oceľľ

Tvrdé drevo

Nehrdzavejúca oceľľ

™

™

316 nehrdzavejúca oceľ (A4)

* ProTech uhlíkovo-oceľový povlak v troch ochranný vrstvách vyhovel
1500 hodinovému testu slaným postrekom v súlade s ASTM B117.
Ochranná vrstva ochraňuje proti korózii, ak sú skrutky použité s
chemicky ošetreným drevom.
* 316 nehrdzavejúca oceľ - neprekonateľná v odolnosti proti
hrdzaveniu; odporúčaná pre pobrežné oblasti.

