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Kinkiety Szafki wiszące
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ZASTOSOWANIA

▪▪ Obrazy
▪▪ Oświetlenie
▪▪ Instalacje▪elektryczne
▪▪ Elementy▪wyposażenia▪mieszkań

MATERIAŁY PODŁOŻA

▪▪ Płyty▪gipsowe▪zbrojone
▪▪ Płyty▪gipsowo-kartonowe

FUNKCJONOWANIE

▪▪ Mocowanie▪do▪płyt▪gipsowo-karto-
nowych▪GKM▪jest▪przeznaczone▪do▪
montażu▪wstępnego.

▪▪ Mocowanie▪samo▪wkręca▪się▪do▪płyty▪
gipsowo-kartonowej▪tworząc▪ścisłe▪
połączenie.

▪▪ Mocowanie▪jest▪wkręcane▪równo▪
z▪powierzchnią▪płyty▪przy▪pomocy▪
załączonego▪osadzaka.▪Należy▪unikać▪
zbyt▪mocnego▪dokręcenia.▪Dlatego▪
też,▪w▪przypadku▪stosowania▪wkrętarki▪
akumulatorowej,▪należy▪ograniczyć▪
moment▪dokręcający.

▪▪ Można▪stosować▪wkręty▪do▪drewna,▪
wkręty▪samowiercące▪oraz▪wkręty▪do▪
płyt▪wiórowych▪o▪średnicy▪od▪4,0▪do▪
5,0▪mm.

▪▪ W▪przypadku▪płyt▪gipsowych▪zbro-
jonych▪albo▪podwójnych▪płyt▪gip-
sowo-kartonowych▪należy▪wykonać▪
wstępne▪nawiercanie▪o▪średnicy▪
Ø 8 mm.

▪▪ Mocowanie▪nie▪nadaje▪się▪do▪płyt▪
pokrytych▪płytkami▪ceramicznymi.

Samowiercące metalowe mocowanie do płyt gipsowo-kar-
tonowych i płyt gipsowych zbrojonych.

KORZYŚCI

▪▪ Ze▪względu▪na▪swoje▪właściwości,▪
mocowanie▪GKM▪może▪być▪stoso-
wane▪zarówno▪w▪płytach▪gipsowo-kar-
tonowych,▪jak▪i▪w▪płytach▪gipsowych▪
zbrojonych.▪Można▪łączyć▪z▪nim▪
większość▪wkrętów,▪także▪z▪hakami▪
lub▪z▪oczkiem.▪Dzięki▪temu▪jest▪bardzo▪
uniwersalne.

▪▪ Gwint▪mocowania▪jest▪ostry▪i▪łatwo▪
wcina▪się▪do▪płyty,▪dzięki▪czemu▪moco-
wanie▪osiąga▪wysoki▪poziom▪nośności.

▪▪ Gniazdo▪krzyżykowe▪umożliwia▪wkrę-
canie▪za▪pomocą▪zwykłego▪śrubokręta▪
lub▪bitu.▪Nie▪są▪potrzebne▪żadne▪inne▪
specjalne▪narzędzia.

▪▪ Niewielka▪długość▪zamocowania▪ozna-
cza,▪że▪potrzebna▪jest▪tylko▪niewielka▪
przestrzeń▪za▪płytą.▪A▪zatem▪mocowa-
nie▪GKM▪może▪być▪zastosowane▪rów-
nież▪w▪przypadku▪nieznanej▪grubości▪
płyty▪i▪szczeliny▪poza▪płytą.

Metalowe mocowanie GKM do płyt gipsowo-kartonowych
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INFORMACJE TECHNICZNE

Metalowe mocowanie GKM 
do płyt gipsowo-kartonowych

Długość mocowania Min. grubość do 
pierwszej warstwy 

wsporczej

Max. grubość elemen-
tu mocowanego

Wymiary wkręta Gniazdo Ilość w opakowaniu

l t t fix ds x ls   

Oznaczenie produktu Nr art. [mm] [mm] [mm] [mm]  [szt.]

GKM 024556  31 35 — 4,0 - 5,0 x Ls — 100
GKM 12 040432 1) 31 35 12 4,5 x 35 PZ2 100
GKM 27 040434 2) 31 35 27 4,5 x 50 PZ2 100
1) Dostarczane jest z wkrętami z łbem soczewkowym.
2) Dostarczane jest z wkrętami z łbem wpuszczanym.

NOŚNOŚCI

Metalowe mocowanie GKM do płyt gipsowo-kartonowych
Nośności zalecane1) dla pojedynczego mocowania
Podane nośności obowiązują z wkrętami do płyt wiórowych i z wyszczególnionymi średnicami
Oznaczenie produktu GKM

Wkręty do płyt wiórowych  Ø [mm]  4,0 - 5,0
Nośności zalecane Frec

2) dla podanych podłoży
Płyta gipsowo-kartonowa 9,5 mm [kN] 0,07
Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm [kN] 0,08
Płyta gipsowo-kartonowa 2 x 12,5 mm [kN] 0,11
1) Uwzględniono wymagane współczynniki bezpieczeństwa.
2) Obowiązuje dla wyrywania, ścinania i innego obciążenia pod dowolnym kątem.
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