
Beschrijving Technische gegevens

De Nonius afhangers zijn samengesteld uit 3
metalen onderdelen :
Één dat verticaal aan het plafond bevestigd wordt,
een ophangelement dat in het eerste kan gescho-
ven worden en een pen die beide op de goeie
hoogte met elkaar verbindt.
De ophangelementen zijn onderaan voorzien van
een ankervorm die in het profiel kan geklemd
worden.Bovenaan zijn ze voorzien van een gelei-
der van het type Nonius, zijdelings geperforeerd,
om de hoogte en de vlakheid van het plafond te
kunnen regelen.
De ankervorm zal een perfecte stabiliteit en recht-
heid van het ophangelement in het profiel garan-
deren tijdens en na de montage.
Ze zullen voorzien van 2 zijvleugels die een even-
tuele bevestiging aan het profiel met 2 gefosfa-
teerde schroeven 9,5 x 3,5 mm mogelijk maken.
De afhangers zullen conform DIN 18168 deel 2
zijn en een draagklasse van 0,4 kN (40kg) heb-
ben.
Voor een goede regeling van de structuur dienen
ze verticaal geplaatst worden.

Volgens DIN 18168 deel 2.
Draagkracht van 0,4 kN (40 kg).
Voor een goede regeling van de structuur dienen
ze verticaal geplaatst te worden.

Nonius afhanger

Toepassingsgebieden

De Nonius afhanger van Knauf laat een regeling toe
in de hoogte voor het plafond van enkele centime-
ters.
Het bovenste deel bestaat in verschillende lengtes,
wat toelaat om dit te gebruiken voor belangrijke
afhanghoogtes.
Zij laat een maximale belasting toe van 40 kg per
afhanger.
Zij dienen geplaatst te worden volgens de richtlijnen
van de fabrikant en volgens de technische fiches
van Knauf.
Voor alle technisch informatie kunt U terecht bij
onze technische dienst.
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Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar we kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op
te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Voor wijzigingen en overname van fotomateriaal is, zelfs indien gedeeltelijk, de uitdrukkelijke toestemming van Knauf vereist.
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