
Os parafusos RDWF foram estudados para obter
uma cadência de aparafusamento elevada,
garantindo uma progressão rápida do trabalho
para a fixação de placas de gesso denso sobre
suportes em madeira ou calhas metálicas de 0,6
a 1,2 mm de espessura, tendo o cuidado de
não deteriorar o suporte.

Características

Matéria

Revestimento fosfatado.

Vantagens

Cabeça trombeta para evitar perfurar a placa de
gesso,
Ponta broca para uma boa penetração mesmo
sem pré-perfuração,
Rosca invertida, para facilitar a evacuação das
poeiras de gesso,
Rosca High-Low, que permite fixar a madeira ou
aço,
Valores de carga característicos ao arrancamento
sobre suporte em madeira,
Marcação CE em conformidade com a norma EN
14566.

Aplicações

Suporte

Madeira maciça, aglomerado de madeira, lâmina
colada,
Placas de gesso denso em paredes e tetos,
Calhas metálicas de 0,8 a 1,20 mm.

Áreas de utilização

Placas de gesso sobre suportes em madeira e
calhas metálicas.
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Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos

Referência Largura de
cabeça [mm]

Ø cabeça
[mm]

Comprimento de
parafuso [mm]

N.º
parafuso/fila

N.º
parafuso/cartão

Velocidade de
rotação [U/Min.]

Ferramentas
compatíveis

Velocidade de
rotação [tr/min]

RDWF30BE 6.3 4.2 30 30 2500 2500 QDPRO51E /
QD76KE

2500

RDWF40BE 6.3 4.2 40 30 2500 2500 QDPRO51E /
QD76KE

2500

Product Dimensions UK

Referência
Fastener dimensions [mm]

Qty per Strip Qty per Box Recommended RPM Quik Drive Attachment
dh d l

RDWF30BE 6.5 4.2 30 30 2500 2500 QDPRO51E / QD76KE

RDWF40BE 6.5 4.2 40 30 2500 2500 - 4000 QDPRO51E / QD76KE
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