TECHNICKÝ LIST, NÁVOD NA NONTÁŽ

Závěs podhledů HZ 55 (125) mm
přerušovač akustické vazby
POPIS
Závěs je určen k zavěšení sádrokartonových
podhledů do nosných stropů. Jeho účelem je
ztížit přenos akustické vazby mezi podhledem
a stropem.
Vzdálenost jednotlivých závěsů určí statik, nebo
projektant montážníka, s tím, že únosnost jednoho
závěsu admF je dle statické zkoušky výrobku
1331 N /závěs, při ø posunutí f 6,7 mm. Výrobce
závěsu Hz dovoluje zatížení max. 400 N/závěs,
při ø posunutí f 6,7 mm. Uvedené max. zatížení
se týká pouze závěsu Hz. Montážník musí vždy
dodržovat montážní a technologické postupy
výrobce konkrétních sádrokartonových
podhledových systémů, které jsou na závěsy
montované.
Výrobce nenese odpovědnost za montáž včetně
použití kotevních prvků a provedení samotného
kotvení do nosného stropu, kvalitu stropu, ani
spojení přímého závěsu s CD, nebo jiným profilem.
Spojení přímého závěsu s profily musí být
provedeno dle technologického předpisu
dodavatele systému sádrokartonového systému
podhledů, který je na závěs zavěšován.
Vždy je nutné počítat s dodatečným zatížením
podhledu např. koncovými prvky technologií apod.

NÁVOD NA MONTÁŽ
 Rozměření kotevních bodů dle výpočtu
projektanta, statika montážníka do směru
nosných CD profilů
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku, podle
nejnovějšího stavu vývoje a použití v praxi. Za
montáž, kterou provádí spolupracující montážní
firma nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto
sféry nemá žádný vliv. Údaje přesahující rámec
technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné
potvrzení kmenového závodu. V každém případě
platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním
těchto technických listů pozbývají všechny předešlé
svou platnost.
Platnost 04/2019

 Přikotveni závěsu Hz do nosného stropu
přes otvory v plechu „F Omega Hz“ dvěma
dostatečně únosnými kotevními prvky dle
návrhu statika montážníka (kotevní prvky
nejsou součástí dodávky)
 Další postup montáže podhledu dle
technologického předpisu dodavatele
konkrétního systému sádrokartonových
podhledů.
LEGENDA

A 040201005

závěs přímý 55 (125) mm

B BRAT4175

podložka obdélníková FeZn
55x30x3 mm

C BRAT01043

Gumový návlek na odhlučnění
hranatý

D BRAT4172

Gumová vymezovací podložka
30x30x4 mm

E BRAT4099

Šroub M6x40

F BRAT4122

Plech Omega Hz

G BRAT4171

Plech U Hz

H BRAT4079

Matice M6 samojistná

PŘÍLOHY
Prohlášení o vlastnostech ALLEGRO s.r.o.
– závěs HZ
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