
Naudojimo sritis
Programa Plus staktos sraigtų lagaminėlyje 
yra viskas, ko reikia langų, stiklinių dalių, vidinių 
ir lauko durų su staktomis/rėmais iš visų pirma 
medžio, o esant tinkamoms sąlygoms ir iš 
plastiko bei aliuminio montavimui. Programa 
PLUS leidžia vėliau pilnai reguliuoti 
montavimą. Tai yra didelis privalumas, kai stak-
tos, durys arba sienos "nusėda"! 
ESSVE lygio sraigtai atlieka reguliuojamo 
pagrindo lango rėmui funkciją. 
Reguliuojamas aukštis: 7-35 mm. Maks. kie-
kvieno sraigto apkrova - 110 kg.

Aprašymas
Sumontavus įvorė atsiduria staktoje, o sraig-
tas sienoje. Sukant įvorę (bet ne sraigtą) gali-
ma reguliuoti staktos padėtį į vidų arba į lauką. 
Staktos sraigtus Programa Plus galima mon-
tuoti be fiksuotų kaladėlių. Montavimas yra pil-

nai reguliuojamas. Sraigtus galima išmontuoti 
nepažeidžiant nei staktos, nei pagrindo.
Lagaminėlio sudėtis: 
Grąžtas staktos sraigtų skylėms DLT5 14/
5MM
Centravimo įvorė C10
KMN montavimo raktas
UN-T raktas
Antgalis TX30, 70mm
Karmfix Programa įrankis
Reguliavimo įrankis HEX 20 
Staktos sraigtai Plus 70 mm – 50 vnt.
Staktos sraigtai Plus 90 mm – 50 vnt.
Lygio nustatymo sraigtai – 20 vnt.

Atitiktis
Staktos sraigtai Programa Plus yra patikrinti 
pagal SS817332 standartą. 

Įvairioms montavimo sąlygoms tinkantys staktos sraigtai

Montavimas į medį

■ Staktos sraigto ilgis pasirenkamas pagal 
atstumą tarp staktos ir sienos.

■ Montavimo gylis į medinį profilį - min. 45 mm. 
■ Grąžtu staktos sraigtų skylėms DLT 5 

išgręžkite 14 mm kiaurai einančias skyles.
■ Jei stakta išgręžta iš anksto, montuojama tie-

siogiai. 

■ Naudokite lygio nustatymo sraigtą ir KarmFix - 
tai palengvins montavimą.

■ Staktos sraigtus montuokite ir reguliuokite 
montavimo raktu UN-T arba KMN.

■ Uždenkite skylę tinkamos spalvos dangteliu.

Montavimas kietose medžiagose

■ Staktos sraigto ilgis pasirenkamas pagal 
atstumą tarp staktos ir sienos bei pagal sienos 
medžiagą.

■ Betonui/pilnavidurėms plytoms.
■ 70 ir 90 mm ilgis kartu su N kaiščiais. 
■ Stakta gręžiama Ø 14 mm medžio grąžtu. Iš 

anksto išgręžtoms staktoms naudojamos cen-
travimo įvorės C 10 ir 10 mm 
instaliavimo arba kalamasis grąžtas.

■ Staktos sraigtas su pagal lentelę tinkančiu 
kaiščiu montuojamas ir reguliuojamas montavi-
mo raktu UN-T arba KMN. 

<FEL/>
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Ilgis - 70 mm Ilgis - 90 mm
Standartinis ilgis ”nor-
maliam” montavimui
į medį su 0-15 mm 
pločio plyšiais. 

Plyšių pločiui iki 35 mm 
arba montavimui į betoną 
ir plytas kartu su 
kaiščiais.
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Staktos sraigtų lagaminėlis Programa
Pakuotės
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