Onde utilizar o ULTRACUT?
O ULTRACUT pode ser utilizado nos seguintes materiais base:

Concreto

Concreto
Fissurado

Reutilização
Antes da instalação, o medidor de verificação deve ser empurrado
sobre o fio de rosca do ULTRACUT. Quando a extremidade do
parafuso ultrapassa o medidor de verificação, significa que o
produto está desgastado e não pode ser reutilizado. Sempre
verifique visualmente, a fim de identificar eventuais danos (por
exemplo, a corrosão) e, se necessário, substitua a peça.

Algumas aplicações
Grades, suportes, placas e painéis, porta paletes, guarda-corpo,
estruturas metálicas, tubulações elétricas e hidráulicas, postes, etc.

Informações técnicas
Profundidade
de ancoragem
(mm)

Espessura mín.
do concreto
(mm)

Carga de tração
admissível
(kN)

Carga de
cisalhamento
admissível
(kN)

65

120

9,0

9,0

Bucha S410x60
Ultracut

10
20
55

3/8”
25
100

4,5
26,8
- -35

36
16
6,8

Bucha S410x100
Ultracut

10
20
85

3/8”
25
140

4,5
2 - -35
13,5

36
16
16,6

Concreto não fissurado
Ultracut 8x100

10
20
60

3/8”
25
110

4,5
27,7
- -35

36
16
15,2

Bucha S412x110
Ultracut

10
20
100

3/8”
25
150

4,5
2 - -35
17,5

36
16
20,3

Ultracut 14x125

115
20

180

21,6

29,4

Bucha S412x70
Ultracut

- fck concreto: C20/25;
- Produto com aprovação para concreto fissurado e não fissurado;
- Coeficiente de segurança - yL = 1,4. As cargas recomendadas são valores de referência.
Para mais informações consulte nosso departamento técnico.

www.fischerbrasil.com.br
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3178-2520

CAV - Central de Atendimento e Vendas

Aprovação para concreto
Alta resistência
A rosca do chumbador foi
projetada para suportar cargas
elevadas. Melhor custo-benefício
com menos pontos de ancoragem.

Versátil

Garante que o parafuso seja desparafusado
(máx. 20mm) durante a instalação. Isso
permite maior flexibilidade para o instalador.

Disponível em diferentes formatos
de cabeça: chata ou sextavada
(com ou sem encaixe Torx).

Dentes de serra
O exclusivo dente de serra
proporciona rápida instalação
no concreto e permite que o
chumbador seja reinstalado
diversas vezes.

Versão curta
Desenvolvida para ancoragens
com profundidade reduzida.
Permite instalação em bases
com menor espessura.
Imagens meramente ilustrativas.

Seguro
As nervuras abaixo da cabeça
oferecem um sistema mais
seguro, impedindo que o parafuso
solte, evitando acidentes.

Seguro, mesmo sem a limpeza do furo.

Instalação:

Aprovações:
max
10
Z-21.8-2049
ETA-15/0352
EAD 330011-00-0601

- A limpeza não é necessária para furos verticais, como teto e chão;
- Para furos verticais no chão, acrescentar na profundidade do furo valor
de 3x o diâmetro do ULTRACUT;
- A aprovação técnica do produto abrange o uso de brocas diamantadas.

Option 1 for cracked concrete
seismic performance category C1

≤ tfix, max

- Para instalação correta, verifique se a cabeça do ULTRACUT se enquadra
na peça/suporte fixado;
- É recomendada a utilização de uma chave de impacto na posição de 90º.

