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 ZALETY – BENEFITS  
• Uchwyt do mocowania rur plastikowych, peszli  – Holding of plastic pipes. 

• Może być mocowany także do profili o rozstawie 10-11mm (przykład: profil 
PVC APOLO)  - It can be fixed in channels with 10 – 11 mm of wide (for 
example: channel PVC APOLO). 

• Kompatybilny z większością osadzaków gazowych ➔ Powers, Spit, BEA, 
Würth, Berner… - Fixing with most models of gas nailers for concrete ➔ 
Powers, Spit, BEA, Würth, Berner… 

• Możliwość montażu za pomocą wkrętu 4,5mm i kołka rozporowego 6mm - It 
can be fixed through the hole with screws of diameter 4.5mm on a plug 
diameter 6mm. 

• Dwa oznaczenia w dolnej części dla lepszego usytuowania uchwytu w 
elemencie bazowycm - Alignment marking. Two alignment marks in 
base for easier aligning of the shots. 

• Do montażu zespolonego. Dwa boczne rowki do łączenia ze sobą 
uchwytów  - Unique mass assembly. It has two side ribs for his 
assembly. 

 

PRZEZNACZENIE  – APPLICATIONS.  
Instalacje elektryczne  / Electrical installation. 

 
 

CHARAKTERYSTYKA – FEATURES 
Materiał / Material  

•  Wyprodukowane z modyfikowanego polipropylenu dla większej wytrzymałości   - Manufactured with 
polypropylene modified to high impact. 

Zgodny z ROHS / According to ROHS. 
Bez halogenu  / Halogen free. 
Kolor / Colour 

• Szary RAL 7035 - Grey RAL 7035. 
Temperatura - Temperature   

• Instalacja 0°C(*) / + 45°C - To install  0°C(*)/ +45°C 

• Po instalacji -20°C / + 100°C, puntas -30°C / +120°C - After 
installation: continuously -20°C / +100°C; peak -30°C / 
+120°C. 

Zdjęcie produktu / 
Product photo 

 

KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: UT 
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(*) Instalacja przy użyciu osadzaka gazowego - Installation using gas nailer 
 
Rozmiary  (mm) - Main dimensions (mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozmiary rur dla każdego uchwytu  – Range of pipes to be fixed by every size. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

PROCEDURA INSTALACYJNA / INSTALLATION PROCEDURE 
Montaż bezpośredni za pomocą osadzaka gazowego - Direct fixing using concrete gas Mailer.  

 
PARAMETRY INSTALACYJNE / INSTALLATION PARAMETERS 

Materiał / Material 
beton / 

Concrete 
Bloczek betonowy / 

Concrete block 
Stal / 
Steel 

Minimalna odległość pomiędzy 
elementami mocowanymi  

Minimum spacing distance 
Smin (mm) 40 40 40 

Minimalna odległość od krawędzi  
Minimum edge distance 

Cmin (mm 75 100 25 

Minimalan grubość  
Minimum thickness 

hmin (mm) 100 35 3,5 

 

MATERIAŁ BAZOWY / BASE MATERIAL 
Beton /Concrete 
Bloczek betonowy /Concrete block 
Cegła /Solid brick 
Stal  / Steel 
 

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / RECOMMENDED LOADS.  

Ref. 
Reference 

Ød Li Le Ltot Haprox 

UT 16 15,5 11 18,5 23 25,5 

UT 20 19,5 14 21 25 29,5 

UT 25 24,5 17 23 30,5 34 

UT 32 31 20 27 38 42 

UT 40 39 24 32 46 50 

Ref. 

Uchwyt dla rur 
Holding of pipes 

Metrycznych 
Metric 

Plastikowych 
Plastic 

16 16 16 

20 20 20 

25 25 25 

32 32 32 

40 40 40 
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Wytrzymałość w zależności od rozmiaru uchwytu * - Resistance: 6-10kg according to each size*  
(*) Wyytrzymałość uchwytu jest mniejsza niż wytrzymałość gwoździa, który mocuje uchwyt  – The breakage resistance of 
the clamp is smaller than the resistance of nail. 


