
Snabb, säker och spånfri - SFS intecs nya plåtskruv SLG-S

SFS intec lanserar en nyutvecklad plåtskruv, SLG-S, med en supervass spets för montage

i kant- och längsskarvar. Spetsen förhindrar glidning och därmed kan repor i plåtens

skyddslack undvikas. Skruven som är tillverkad i rostfritt stål lämnar inte heller några

spån efter sig vid montering vilket eliminerar rostrisken och förlänger plåtens livslängd.

Den nya SLG-S lämpar sig främst för applikationer som infästning av sidoöverlapp och

kantprofiler i sandwichpaneler och trapetsprofiler i plåt. SLG-S från SFS intec är utrustad med

en förbättrad dubbelgänga som ger en mycket snabb montering. Skruvens gängfria zon ser

till att, tillsammans med en underskärning, att den sitter på plats och att förbandet inte

lossnar.

– En skruv som inte glider och lämnar spån efter sig vid montering har länge efterfrågats av

branschen så vi är givetvis glada att nu kunna presentera vår nya SLG-S, säger Stig-Ola

Eklund, försäljningschef på SFS intec AB.

Utöver företagets innovativa ”SpeedPoint Technology” så har skruven också många andra

styrkor enlig Stig-Ola. Till exempel så skapar den gängfria delen maximal spännkraft och

det kraftiga sexkantshuvudet ger ett säkert grepp och optimal styrning vid montering.

Tätningen mot plåten står en rostfri bricka tillsammans med en EPDM-gummipackning för.

Precis som till företagets övriga infästningsprodukter finns det anpassade monteringsverktyg

till nya SLG-S.

Teknisk information

Material: A2 rostfritt stål
Infästning: max. 2x0,88 mm
Spännområde: från 2x0,4 mm till 2x0,88 mm, inkl. tätningsbad LS-15/1,5-2
Drivning: 8 mm sexkanthuvud
Godkännande: ETA-10/0198



För ytterligare information:
SFS intec AB
Stig-Ola Eklund, försäljningschef
E-post: stig-ola.eklund@sfs.biz
Tel. direkt: 0152 – 71 50 12
Tel. vxl: 0152 – 71 50 00
Olivehällsvägen 10, 645 42 Strängnäs
www.sfsintec.se

Företagsfakta:

SFS intec AB är ett helägt dotterbolag till SFS intec Holding AG i Schweiz som är verksamt i ett 70-

tal marknader. Koncernen har omkring 7 000 medarbetare och en årlig omsättning på nära nio

miljarder kronor. SFS intec AB, med huvudkontor och lager i Strängnäs, marknadsför och

lagerhåller produkter som producerats i egna anläggningar i Schweiz, England, Frankrike, Italien,

Tjeckien, USA och Sverige.

Huvudsakliga affärsområden är kompletta system för infästning av profilerade byggplåtsprodukter

till stål, trä och aluminium; fasadskivor till stål, trä- och aluminium; tätskikt till låglutande tak;

infästning och sammanfogning av träkomponenter, fönster och dörrar samt gångjärn, liksom

infästning av träbaserade skivmaterial till lastbils- och containerchassin.


