
Os pés de prumo quadrados PPJBM sobre
placa são recomendados para pequenas obras,
tais como vedações e estruturas de jardim
ligeiras, em suportes estreitos.

Características

Matéria

Aço S235JR para NF EN 10025,
Primário electrogalvanizado de acordo com a
norma ISO 2081,
Acabamento pintura em pó Poliéster Architecture
RAL9005.

Vantagens

Acabamento preto para montagem discreta na
estrutura,
Tratamento duplo de superfície para uma melhor
resistência à corrosão,
Placa rectangular e âncoras centradas para fixação
facilitada em suportes estreitos,
Placa reforçada de 2,5 mm de espessura: alta
resistência à deformação,
Ângulos da placa cortados para maior segurança.

Aplicações

Suporte

Elemento de suporte : betão, alvenaria...
Elemento suportado : madeira maciça, laminada
colada, madeira composta...

Áreas de utilização

Vedações de jardim, painéis, cercas,
Casas de jardim, telheiros,
Estruturas ligeiras e estruturas temporárias de
jardim…
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Dados técnicos

Dimensões

Referência

Dimensões [mm] Perfurações

A B C D E t1 t2
Parte alta Placa

Ø11 Ø14

PPJBM70PB 71 150 71 105 170 2 2.5 4 2

PPJBM90PB 91 150 91 105 170 2 2.5 4 2
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Execução

Fixações

Poste :

Parafusos Ø10
Tira-fundo LAG Ø10 mm
Parafusos SSH Ø10 mm

Placa :
 A escolha da âncora deve ser feita de acordo com a largura do suporte. A tabela abaixo mostra

as distâncias mínimas a respeitar até os bordos.

Ancoragem química : resina AT-HP + haste roscada LMAS M10-120/25
Ancora mecânica : perno de ancoragem BOAX-II M10-92/10 ou WA M10-78/5

Advertência

A gama para jardins não é adequada para aplicações estruturais sujeitas a forças elevadas
(vento, ...). As estruturas devem ser correctamente concebidas e implementadas para garantir
que possam suportar cargas laterais de vento.

Instalação

Parte de baixo :
 1. Posicionar o pé do prumo na estrutura,

 2. Identificar a posição das âncoras sobre o suporte,
 3. Furar o suporte verticalmente até o diâmetro e a profundidade correctos para as fixações

escolhidas,
 4. Fixar a placa ao solo utilizando as cavilhas de ancoragem seleccionadas.

Parte alta :
 1. Colocar o poste no pé de prumo,

 2. Fixar o poste no pé do prumo. 

Minimum edge distance of the anchors

Referência
Minimum edge distances [mm]

WA M10 BOAX-II M10 AT-HP + LMAS M10

PPJBM70PB 50 50 50

PPJBM90PB 50 50 50

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

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

PPJBMPB
Pé de prumo quadrado de jardim para
muro baixo - Acabamento preto

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® 2023-05-17 www.strongtie.pt

Ficha técnica

PPJBMPB
Pé de prumo quadrado de jardim para muro baixo -
Acabamento preto

https://pim.strongtie.eu/api/v1/products/pt/pt/pdf-sheet/1662/sheet

