FLAT

CONECTOR METÁLICO NÃO APARENTE PARA TÁBUAS
DE MADEIRA COM CANELURA SIMÉTRICA

Material e acabamento:
Alumínio pintado de preto opaco

FLAT
código
FLT6427N

material

medida [mm]

ALUMÍNIO PRETO

64 x 27 x 4

peças/
embalagem
100

KKT N - PARAFUSO PARA EXTERIORES
material/
medida
cor
[mm]
5 x 40
T
5 x 50
T
5 x 60
T
T= Aço ao carbono zincado e pintado

código

Utilizável com tábuas de várias espessuras
e posição variável da canelura
Lingueta distanciadora integrada para folgas
precisas e estáveis no decurso do tempo

black

KKTN540
KKTN550
KKTN560

Embutido
TX20
TX20
TX20

peças /
embalagem
100
100
100

PRODUTO ADICIONALE
Fugdek - PERFIL PARA COBRIR FOLGA
código FUGN/FUGM
Pág. 40

Redução da visibilidade da fixação
graças à cor preta

Superficie com nervuras para uma maior
resistência mecânica

Instalação rápida graças à fixação
com um só parafuso

Profid - PERFIL DISTANCIADOR SOB TÁBUA
código FE010360-365
Pág. 40

FLAT

INDICAÇÕES DE FIXAÇÃO

O conector não aparente Flat para tábuas caneladas contribui para a durabilidade do
seu terraço garantindo, ao mesmo tempo, um resultado esteticamente agradável. A
particular geometria do conector permite a montagem independentemente da posi-

ção da canelura, ao passo que as nervuras superficiais melhoram a sua resistência mecânica. Flat assegura rapidez de montagem graças à fixação através de um só parafuso
e à presença da lingueta distanciadora integrada para folgas exactas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GEOMETRIA DA CANELURA
Tipo
Espessura mín. F
Profundidade mín. P

CÁLCULO DE CONECTORES FLAT PRO m2
1 m² / distância entre os centros das ripas / largura da tábua com folga = peças por m2
EXEMPLO FLAT
Distância entre os centros da ripas (i) = 0.60 m
Largura da tábua (L) = 140 mm
Largura da folga (f) = 7 mm

f

L
i = Distância entre os centros da ripas
L = Largura da tábua
f = Largura da folga

1m² / 0.6 m/ (0.14 m+ 0.007 m) = 12 peças / m²

Canelura simétrica
4 mm
11 mm

i

MONTAGEM
4. Apertar as duas tábuas com o acessório Crab.
A folga entre as tábuas agora é de 7 mm.

1. Posicionar o perfil distanciador PROFID em
correspondência com a linha mediana da ripa.
Primeira tábua: fixar com parafusos apropriados, de modo aparente ou não aparente, com o
auxílio dos acessórios específicos (ver capítulo
das ferramentas).

1

4
5. Fixar o conector com o parafuso específico à
ripa subjacente.

2. Inserir o conector Flat na canelura de modo
que a lingueta distanciadora esteja aderente à
tábua.

2

5
3. Posicionar a tábua sucessiva enfiando-a no
conector Flat.

3

6. Repetir as operações para as tábuas sucessivas. Última tábua: repetir a operação 1.

6

