
Skjult innfestning med TUF-S
Sikker og enkel innfestning av  
høytrykkslaminat og fibersement plater



Skjult løsning og hurtig montering
SFS TUF-S feste system

50% hurtigere monterings tid
TUF-S blind nagler fra SFS er 
overlegen alle tidligere systemer for 
skjult innfesting av høytrykkslaminat 
og fibersement plater når det gjelder 
montering og sikkerhet over tid.
Installasjonen kan enkelt gjøres av en 
person, uten bruk av spesial verktøy.

Monteringstiden kan reduseres med 
opptil 50%  sammenlignet med 
konvensjonelle metoder for skjult 
innfesting. TUF-S kan demonteres og 
fjernes om nødvendig.

TUF-S

Brakett

Hull 
dybde

Panel
Scan og se video

1.  Forbor fibersement eller 
høytrykkslaminat platen med 6 mm 
diameter med dybde stopp

2. Posisjoner den ferdigborede 
braketten over hullet i platen 
og sett inn TUF-S naglen 

3. Trekk til TUF-S naglen med 
GESIPA PowerBird® Pro med 
frontstykke 17/36 eller 17/40

Enkelt
 Ingen avanserte bor jigger er nødvendig
 Ingen spesial verktøy nødvendig for installasjon
 Hullene kan enkelt bores på arbeidsplassen
 Hurtig og enkel montering med 

GESIPA PowerBird® Pro

Sikker
 Ingen overtrekking av feste TUF-S
 Høy uttrekksverdi grunnet gjengene
 Ingen utskruing
 Demontering mulig grunnet sekskanthode



Anbefalt av ledende produsenter og entreprenører
Designet til bruk med høytrykkslaminat og fibersement plater

Maksimal sikkerhet
I tillegg til enkel og tidsbesparende 
innstallasjon, er TUF-S en sikker 
løsning. Feste kan ikke overtrekkes 
under montering. Grunnet ekspan-
sjonen i planet ved tiltrekking, 
vil de spesielle gjengene kile seg 
inn i platematerialet og tillate meget 
høye uttrekks kapasiteter.

Endringer i holdet grunnet ekspan-
sjon eller vibrasjon vil ikke påvirke 
naglen. Naglen er produsert i 
austenistisk syrefast stål A4 
(Din 1.4401)

Vi hjelper deg gjerne med råd og 
mer detaljer. Kontakt oss gjerne. 
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Nagle tang
GESIPA PowerBird® Pro 

6 mm HSS bor med 
dybde stopp

Bormaskin

Betegnelse Panel tykkelse Høytrykks-
laminat og fibersement 

Brakett  
tykkelse

Hull dybde

TUF-S-6×7-A4 8 mm 2,0 mm 5,0 mm

TUF-S-6×8-A4
8 mm 2,0 mm 6,0 mm
8 mm 3,0 mm 5,0 mm

TUF-S-6×9-A4

8 mm
8 mm

2,5 mm 6,5 mm
3,0 mm 6,0 mm
4,0 mm 5,0 mm

10 mm
2,0 mm 7,0 mm
2,5 mm 6,5 mm

TUF-S-6×10-A4 10 mm / 12 mm

2,0 mm 8,0 mm
2,5 mm 7,5 mm
3,0 mm 7,0 mm
3,5 mm 6,5 mm
4,0 mm 6,0 mm

TUF-S-6×11-A4

10 mm
3,0 mm 8,0 mm
4,0 mm 7,0 mm

12 mm

2,0 mm 9,0 mm
2,5 mm 8,5 mm
3,0 mm 8,0 mm
4,0 mm 7,0 mm

TUF-S-6×12-A4

10 mm 4,0 mm 8,0 mm

12 mm
2,0 mm 10,0 mm
3,0 mm 9,0 mm
4,0 mm 8,0 mm

TUF-S-6×13-A4
10 mm 5,0 mm 8,0 mm

12 mm
3,0 mm 10,0 mm
4,0 mm 9,0 mm
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TU-S for høytrykkslaminat plater TUC-S for fibersement paneler

Forbedret skjult innfesting    
for luftede fasader
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Turn ideas into reality.
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