
O enrolador DEVGAR é uma ferramenta que
permite desenrolar a grelha antirroedores GAR ao
dobrá-la a 90°. Este enrolador é compatível com
todas as dimensões de GAR.

Características

Materia

Dobradora :

Aço S235 JR conforme a norma NF EN 10025,
Acabamento eletrogalvanizado,
Espessura : 2 mm.

Suporte :

Aço galvanizado S250GD + Z275 conforme a
norma NF EN 10346,
Espessura : 2 e 4 mm.

Ventajens

Desenrolamento e dobragem a 90° simplificados
das grelhas antirroedores GAR,
Compatível com todas as referências GAR
(larguras 67 e 100 mm),
Possibilidade de posicionamento e fixação na
fábrica ou na obra,
Criação de uma grelha com o comprimento do
elemento (sem união),
Permite a dobragem da GAR com um ângulo de
90° no sentido descendente ou ascendente.

Aplicações

Áreas de utilização

Ferramenta para a grelha antirroedores em rolos,
Esquadria em madeira,
ITE – Isolamento térmico pelo exterior,
Extensão de madeira.
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Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos

Referência
Dimensões [mm]

A B C

DEVGAR 425 170 760
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Execução

Instalação

1. Fixar o enrolador num suporte fixo.
2. Retirar a fita adesiva dos rolos de (grelhas antirroedores) GAR.
3. Colocar um rolo no enrolador DEVGAR.
4. Dobrar manualmente o início do rolo e inseri-lo na parte de dobragem.
5. Puxar a faixa na sequência do DEVGAR para dobrar o comprimento de faixa pretendido.

 
A parte de dobragem pode ser devolvida verticalmente no suporte para dobrar a grelha no
sentido oposto (ângulo de 90° no sentido descendente ou ascendente).
O enrolador é vendido sem rolo de GAR.

 
ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France

 tél : +33 2 51 28 44 00
 fax : +33 2 51 28 44 01
 

DEVGAR
Enrolador DEVGAR

Copyright by Simpson Strong-Tie®
 As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

 São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie® 2023-05-23 www.strongtie.pt

Ficha técnica

DEVGAR
Enrolador DEVGAR

https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/pt/pt/pdf-sheet/1125/sheet

