
 חת�   תוכנית

  
  תבנית ע� •

הכיס המקובע בבטו� 
ג� היהלו� עבור ֶש

נית הע� תבמחובר ל
בעזרת מסמרי� 

  בי� 1�1/2"במרחק של 
חלקו העליו� של 

המשטח בטו� לחלקו 
העליו� של הכיס או 
למרכז עובי המשטח 

 .בטו�
  

  תבנית ע� •

  

מורידי� את התבנית 
ותו  שבועיי� מיו� 

יציקת הבטו� מכניסי� 
את שג� היהלו� לתו  

הכיס תו  ניקוב 
העטיפה ודחיפת 

הספייסר האנכי לחלקו 
האחורי של כיס השג� 

 .  יהלו�

  

 

שג� הנו� הייחודי של מערכת התכ
יהלו� מאפשרת תזוזות דיפרנציאליות 

בי� משטחי הבטו� בזמ� התכווצות 
  .הבטו�
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  PNAג� יהלו� של חברת  של מערכת ֶש   התקנה של 4�DD' גליו� מס
  



  

  רווח על פי מפרטמ •

 אי� מינימו� •

 מוכנס לכיס המקובע בבטו�) ®Embedded Diamond Dowel(ֶשג� יהלו�  •
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A –מערכת העברת עומסי� של השג� יהלו�   
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