
Şurub autofiletant 212 25/35/45/55/70/90

Şurub Rigips® 212

Descrierea produsului

Şurubul Rigips® autofiletant 212 realizat din

sârmă de oţel carbon cu suprafaţa fosfatată,

conform prevederilor SR EN 10084 şi ale

standardului de produs SR EN 14566+A1:2010.

Şurubul Rigips® autofiletant 212 având forma,

tip TMN (cap înecat, tijă mijlocie, vârf ascuţit) cu

diametrul Ø 3,5 mm, este disponibil în 4 tipuri de

lungime diferită: 25, 35, 45, respectiv 55 mm.

Totodată sunt disponibile şi variantele cu

diametrul Ø 4,2, lungime 70 mm şi diametrul Ø

4,8, lungime 90 mm.

Domeniul de utilizare

Şurubul Rigips® autofiletant 212 se utilizează ca 

prindere mecanică având utilizare preconizată

fixarea plăcilor din gips-carton, a plăcilor de 

ipsos armate cu fibre, a produselor fabricate prin

prelucrarea secundară şi a produselor auxiliare

adecvate, din lemn sau pe structură metalică cu 

grosimea tablei profilului până la 0.75 mm, 

specifice, în lucrările de construcţie a clădirilor.

Şurubul autofiletant se montează cu ajutorul

şurubelniţei în cruce, tip PH2 sau cu ajutorul

bormaşinei.



Dimensiuni:

Şurub 212: L= 25 / 35 / 45

Diametrul nominal al tijei (mm):

ØD: 3,50 ± 0,10/0,15

Lungimea nominală (mm): 

L: 25 ± 1,50/35 ± 1,50/45 ± 1,50

Diametrul capului (mm):

ØA (mm): 7,80 ÷ 8,10

C (mm): 0,50 ÷ 0,80

Q (mm): 2,40 ÷ 2,90

R (mm): 3,50 ÷ 6,00

H (mm): 4,50 ÷ 6,50

M (mm): 5,00

α (°): 50° ÷ 55°/ 60°/ 60°

Dimensiuni:

Şurub 212: L= 55

Diametrul nominal al tijei (mm):

ØD: 3,50 ± 0,10/0,15

Lungimea nominală (mm): 

L: 55 ± 1,50

Diametrul capului (mm):

ØA (mm): 7,80 ÷ 8,10

C (mm): 0,50 ÷ 0,80

Q (mm): 2,40 ÷ 2,90

R (mm): 3,50 ÷ 6,00

H (mm): 4,50 ÷ 6,50

M (mm): 5,00

α (°): 60°



Caracteristici tehnice

Reacţie la foc: A1. 

Rezistența la îndoiere: Satisface.

Forța de smulgere: min 450 N

Clasa de protecție la coroziune: Clasa 48.

Subtanțe periculoase: NPD

Împachetare

3,5 x 25 mm: 1000 bucăţi/cutie şi 250 bucăţi/cutie

3,5 x 35 mm: 1000 bucăţi/cutie şi 250 bucăţi/cutie

3,5 x 45 mm: 500 bucăţi/cutie

3,5 x 55 mm: 500 bucăţi/cutie

4,2 x 70 mm: 250 bucăţi/cutie

4,8 x 90 mm: 250 bucăţi/cutie

Dimensiuni

Şurub 212: L= 70 / 90

Diametrul nominal al tijei (mm):

ØD: 4,40 ± 0,20/0,10 şi

4,89 ± 0,09/0,10 

Lungimea nominală (mm): 

L: 70 ± 1,50 / 90 ± 1,50 

Diametrul capului (mm):

ØA (mm): 8,00 ÷ 8,50 / 9,50 ÷ 10,00 

C (mm): 0,50 ÷ 0,80

Q (mm): 2,40 ÷ 2,90 / 2,65 ÷ 3,15

R (mm): 3,50 ÷ 6,00

H (mm): 4,50 ÷ 6,50

M (mm): 5,00

α (°): 60°
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Depozitare

Paleţii, respectiv cutiile cu şuruburi se depozitează

în interior, în încăperi uscate, cu temperatură

constantă şi o minimă ventilaţie pentru evitarea

condensului. Zona de depozitare trebuie să fie

ferită de agenţi de oxidare puternici, pulberi, praf

sau alţi contaminanţi.

Paleţii şi cutiile cu şuruburi nu se depozitează

niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil,

rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau

chituci de lemn, respectându-se distanţele

maximale dintre aceştia sau dintre aceştia şi

marginile paletului respectiv:

• Max. 60 cm de la capătul paletului

• Max. 180 cm între suporţi

E

v

a Nu se recomandă depozitarea paleţilor sau a

cutiilor cu şuruburi la exterior, indiferent de

condiţiile de expunere. Nu se recomandă

depozitarea sub folie cu permeabilitate

scăzută.

Dacă stocarea paleţilor sau a cutiilor cu

şuruburi este improprie, în cazul pătrunderii

apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al

umidităţii este posibilă apariţia oxidării roşii

(rugina oţelului) care afectează calităţile

şuruburilor.

Pe parcursul depozitării, se recomandă

păstrarea şuruburilor, care sunt de dimensiuni

mici şi cu vârf ascuţit, în ambalajul original,

pentru a evita posibilele accidentări (înţepări)

cu acestea.
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