Twist Clip Branco (TCW)
Terminal

Ideal para suspender tetos, sinalização, painéis acústicos ou luminárias.

VANTAGENS
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapidez de instalação
Concebido para a gama Angel
Rápido e simples de usar - não são necessárias ferramentas
Visualmente discretas e leves
Pode ser ajustada retrospectivamente
Não causará estragos no Trilho T
Pode se usado no Trilho T com 24 mm largura
Disponível como parte de um kit pronto a usar

INSTALAÇÂO
1.

3.

2.

4.

ESPECIFICAÇÂO

APRESENTAÇÂO

SUSPENSÔES DISPONIVEIS

Capacidade de Carga::

A

5kg com factor de segurança 5:1

Material:
B

Polymer Matrix: Nylon 66 (Poliamida 66)
Tipo de Reforço: Fibra de Vidro
Teor de fibra (peso): 30%
Cor: branca
Método de processamento: Injecção por
moldes

C

Para mais opções na gamas de suspensão favor
contactar-nos ou visitar em www.gripple.com

RECOMENDAÇÔES IMPORTANTES
D

1. Materiais e condições de construção variam de local para local. Se houver suspeita de que o material
de base não possui força suficiente para suster uma fixação adequada, entre em contato com a Gripple.
A responsabilidade pela análise da base de resistência do material é do instalador, e não da Gripple.
2. Não usar em marinas, zonas costeiras ou em ambientes corrosivos.

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

40

32

24

15

3. As informações e recomendações aqui contidas são consideradas correctas à data da publicação. Os dados
foram obtidos a partir de testes feitos em laboratório ou em outras condições controladas e é de
responsabilidade do instalador utilizar os dados fornecidos à luz das condições no local, tendo em conta a
utilização prevista dos produtos em causa.
3. A Gripple pode dar uma orientação geral e aconselhamento. Dada a natureza dos produtos Gripple, a
responsabilidade final da escolha do produto para uma determinada aplicação deve ser do instalador.
4. Todos os produtos devem ser usados, manuseados e aplicados de acordo com as instruções actuais do
produto e das recomendações do fabricante, publicado pela Gripple.
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www.gripple.com
A politica da Gripple é de investigação e desenvolvimento continuo e de
inovação. Nos reservamos ao direito de modificar as especificações sem
aviso prévio.
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