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SL3-skruven från SFS intec AB

Förenklar och förbättrar fastsättning av plåt i plåt

SFS intec nya borrande rostfria skruv, SL3, gör det nu möjligt att fästa en tjockare

plåtprofil mot ett tunnare underlag av plåt. Infästningen är säker

samtidigt som SL3-skruven spar tid då arbetet sker i ett enda steg,

utan förborrning och verktygsbyten. Skruven ger, tillsammans

med en nyutvecklad bricka, en identisk spännkraft oavsett

profiltjocklek på arbetsmaterialet.

– Vår nya SL3-skruv kan användas där tidigare fastsättning gjorts med nitförband, säger SFS

intecs försäljningschef Stig-Ola Eklund. Säkerheten i infästningen blir minst lika hög som

med ett nitförband samtidigt som skruven spar väldigt mycket tid åt användaren.

Bricka anpassar spännkraften

Den speciella formen på den nya brickan i kombination med SL3-skruven

ger en säker fastsättning av olika materialtjocklekar (1,9 till 3,8 millimeter

i stål) på tunna underlag av plåt. Brickan anpassar kraften till den aktuella

klämlängden på förbandet.

– Skruven är testad av flera större systemleverantörer och vi vet att det fungerar perfekt,

fortsätter Stig-Ola Eklund. Något som uppskattades utöver att skruven gav en säker

infästning var att arbetet kan utföras med ett enda verktyg och att det inte krävs någon

förborrning.

Tidsbesparingen i kombination med bibehållen säkerhet är en av SL3-skruvens många

fördelar enligt SFS intec.
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Företagsfakta:
SFS intec AB är ett helägt dotterbolag till SFS intec Holding AG i Schweiz och är verksamt i ett 20-tal
länder. Koncernen har omkring 3000 medarbetare och en årlig omsättning på drygt fyra 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.


