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CapaCoustic Abhangset 050/10 
cu ancora spirala
Accesorii opționale adiționale pentru montarea 
elementelor acustice suspendate de către Caparol

Descrierea produsului

Suspensia constă dintr-un dispozitiv format din plafon de fixare cu capac cu filet, un cablu de sârmă 
zincată cu niplu (Sârma - Ø1,2; L=2000), suport pentru cablul de sârmă și ancoră spirală pentru 
fixare în elementul acustic. 

Descriere

Kit opțional de suspensie pentru montarea elementelor de plafon CapaCoustic 
- Tip 060-/53, /54, /55, /56, /57
- Tip Nature 040/54 și 040/54B
La fel ca și elementele de plafon și deflectoarele personalizate fabricate de Melapor

Domeniu de aplicare

Special dezvoltat pentru materialele absorbante CapaCoustic Melapor, Nature și Mineral. Poziție 
flexibilă și reglabilă a pantei, datorită suportului de cablu reglabil.

Proprietăți

Kitul de suspensie CapaCoustic Abhangset 050/10 cu ancoră spirală, conține 2 seturi/cutie.

Abhanset este proiectat pentru o sarcină maximă de 16 Kg/element de susținere

Tipuri disponibile 

Date tehnice

■ Material de bază Substratul trebuie să fie ferm și suficient de stabil.

Elementele de fixare nu sunt incluse. În funcție de substrat, trebuie selectate elementele aprobate 
de autoritatea de construcții, cu o capacitate de încărcare de minim 160 Newtoni. Elementele de 
fixare pe plafon au un filet interior M6, dar pot fi de asemenea fixate și cu un șurub adecvat max. Ø 
5 mm, diametrul capului min. 7 mm, max. 11 mm. 

Notă

Prelucrare
La înșurubarea ancorei spiralate, trebuie acordată atenție adâncimii și poziției corecte! Pentru 
informații privind numărul și poziționarea punctelor de atașare, consultați informațiile tehnice ale 
elementelor acustice care urmează a fi instalate.

Montare
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Notă
Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Suport tehnic
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