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Agora h

Elementos de ancoragem homologados
com dispositivo antirotacional CH

Somente ume elemento de ancoragem bem
desenhado consegue a homologação
As melhores incluídas nesta versão homologada permitem que o novo
elemento de ancoragem aumente o seu rendimento em cerca de
20%, ficando acima dos principais elementos de ancoragem
com dispositivo antirotacional do mercado. A robustez
dos dispositivos antirotacionais incorporados no
casquilho, camisa e cone fazem com que o
elemento de ancoragem não rode, além
de facilitar a sua instalação.

Dispositivo antirotacional
melhorado
Os desenhos incorporados
no casquilho, camisa e cone
melhoram a aderência do
elemento de ancoragem sobre o
terreno e facilita a sua instalação.

Características da gama CH
1

Cone com aletas
com dispositivo
antirotacional para
assegurar uma
correta instalação.
Novo desenho
na abertura da camisa.
Otimiza a entrada
do cone e facilita
a sua expansão.

Cunho da
camisa melhorado
para assegurar uma
expansão mais eficiente.

4 novidade

5

2 novidade

3

Marca de profundidade
necessária para
assegurar um
rendimento adequado.
Borracha
azul com aletas
com dispositivo
antirotacional que
facilitam a instalação.

6 novidade

Informação prática para
a instalação, diâmetro
e comprimento.
7

Anilha que aumenta a
superfície de fixação.

Máximo desempenho e garantias

M6

M8

M10

CH antiguo

M12

M14

M16

M20

CH mejorado

Mais carga
Os melhoramentos incluídos nesta versão
permitem que o novo elemento de ancoragem
aumente o seu rendimento em cerca de 20 %.

Disponível no INDEXcal
Gama disponível no INDEXcal, o nosso
software para a realização de cálculos
com elementos de ancoragem.

Fácil instalação
Pensando no instalador e de modo a garantir a
sua correta instalação, melhorámos o desenho
da camisa do dispositivo de ancoragem.

Utilizações recomendadas
Fixação de sinais, Estantes, Painéis, Pórticos,
Parapeitos, Mobiliário urbano, Toldos, Postes de
cercas, Cadeiras de salas de cinema ou estádios).

Materiais base
Instalação em materiais maciços: Betão,
Betão armado, tijolo maciço e pedra.

Informação completa na etiqueta
Incluímos informação sobre o produto, a sua
instalação e as suas funções, facilitando a sua
identificação e a seleção do produto.

Produtos homologados. Garantia de segurança.
A vontade de melhorar e certificar a qualidade da nossa oferta
para atender às necessidades dos nossos clientes leva-nos a
ampliar cada vez mais a nossa gama de produtos certificados.
Os processos de homologação são realizados por prestigiadas
instituições que garantem que os nossos produtos cumprem os
mais altos padrões de qualidade e idoneidade técnica.

CH-TO

CH-8.8

ETA 18/0018

Homologação

ETA 18/0018

Parafuso hexagonal 6.8

Parafuso hexagonal 8.8

CH-INB

CH-INN

ETA 18/0018

Cabeça inviolável zincada

CH-PL

ETA 18/0018

Cabeça plana

ETA 18/0018

Cabeça inviolável zincada preta

CH-AF A2

CH-AF

CH-AR

CH-ES

Argola forjada inoxidável A2

Argola forjada

Argola

Pino de fixação

CH-GA

CH-GE

CH-GF A2

CH-GF

Gancho

Gancho espiral

Gancho forjado inoxidável A2

Gancho forjado

CH-8.8 E

CH-A2

CH-PI

Parafuso hexagonal 8.8 para
espessuras reduzidas

Inoxidável A2

Cabeça plana inoxidável A2

Conheça a nossa gama completa
de Produtos Homologados

Benefícios dos produtos homologados

Máximo desempenho
Os produtos homologados superaram mais
de 150 ensaios em prestigiados laboratórios:
EOTA, ICC, CE... o que assegura o desempenho
adequado do produto e com a máxima garantia.

Garantia e segurança
Os produtos homologados dispõem de informação
técnica verificada. Os elementos de ancoragem
cumprem as características a 100%.

Menor custo com produtos homologados
Ao ter maior capacidade de tração, são
necessários menos elementos de ancoragem
homologados em cada instalação.

Obra pública
Possibilidade de apresentar propostas nos
projetos em que se exija obrigatoriamente
a instalação de produtos homologados.
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