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Właściwości produktu 

Remmers DS-Clip to klips służący 
do szybkiego i bezpiecznego mo-
cowania mat ochronno-
drenujących firmy Remmers. 
 
Sposób stosowania 

Remmers DS-Clip mocuje się za 
pomocą wszelkich dostępnych  
w handlu elementów mocujących 
w odstępach mniej więcej 25 cm  
dopasowując się do przyszłego 
poziomu terenu. W celu zamoco-
wania mat Remmers DS-
Systemschutz z maty ściąga się 
około 10 cm włókniny, a pasmo 
maty wsuwa się za klipsy Rem-
mers DS Clip. Ząbki klipsa chwyta-
ją wypustki maty, po czym klips 
ponownie przykrywa się włókniną. 
Jako zamknięcie układa się listwę 
Remmers DS-Abschlußleiste. 
 
Wskazówki  

Remmers DS-Clip nie jest szkodli-
wy dla zdrowia. 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worek polietylenowy, 50 szt. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0818 

DS-Clip 
Klips mocujący do Remmers DS-Systemschutz. 
Produkowany na licencji do niemieckiego zgłoszenia patentowego  
102 42 132 

Dane techniczne produktu

Materiał:        ekstremalnie stabilny poliamid 6 
Kolor:        szary 
Wielkość:        ok. 55 x 130 mm 
Odporność na ciepło:        170 °C 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


