
FIXĂRI UȘOARE

www.rawlplug.com 1

DRA-03 Diblu metalic pentru fixări ușoare în gips-carton

Diblu metalic autoforant pentru plăci de gips-carton şi plăci de ipsos

Informaţii despre produs

1. Fixați diblul în placă folosind o  șurubelniță PZ2.
2. Fixați șurubul până ajunge la nivelul suprafeței.
3. Introduceți șurubul prin dispozitivul de fixare și strângeți-l.

Ghid de instalare

Caracteristici
• Recomandat pentru aplicații rezistente la foc
• Flanșa împiedică împingerea accidentală în

plăci de gips-carton
• Forma compactă permite instalarea în pereții cu

grosimea panoului sau adâncimea cavității în
spatele panoului necunoscută

• Nu este necesară găurirea înainte de instalare
• Ideal pentru instalarea cu șurubelniță standard

sau electrică
• Trebuie folosit numai cu șuruburile prevazute

Aplicaţii
• Fixarea cutiilor electrice,

a obiectelor sanitare, a cablurilor
etc.

• Rafturi și accesorii pentru baie
instalate pe plăci din gips-carton

• Ideal pentru instalarea prizelor,
întrerupătoarelor și a altor acce
sorii electrice

• Montajul mânerelor și cârligelor
• Profile din lemn sau din aluminiu
• Fixarea tablourilor și a ramelor

Material de bază
Potrivit pentru utilizare în
• Placă din gips-carton
• Placă de ciment
• Placă aglomerată
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Informaţii despre produs

Cod produs

Diblu Șurub Element de instalat

Diametru Lungime Diametru Lungime Grosime maximă Diametru gaură

d l D L tfix df

[mm]

DRA-03 14 27 - - - -

DRA-03PLUS 14 32 4.2 32 12 5

Parametri instalare
Mărime DRA-03

Diametru de fixare d [mm] 14

Grosime minimă substrat hmin [mm] 9.5

Adâncime minimă de instalare hnom [mm] 9.5

Distanță minimă între ancore smin [mm] 35

Distanță minimă față de margine cmin [mm] 35

Date performanţă de bază
Substrat Placă gips-carton min. 9,5 mm Placă gips-carton min. 12,5 mm

SARCINĂ SPECIFICĂ FRk

DRA-03 (PLUS) [kN] 0.16 0.24

SARCINĂ DE PROIECTARE FRd

DRA-03 (PLUS) [kN] 0.06 0.10

SARCINĂ RECOMANDATĂ Frec

DRA-03 (PLUS) [kN] 0.04 0.07

Date tehnice

Cod produs
Diblu Șurub Cantitate [buc] Greutate [kg]

Coduri de bareDiametru
[mm]

Lungime
[mm] Cutie Exterior Palet Cutie Exterior Palet

DRA-03 14 - 100 1600 38400 0.76 12.2 323.0 5906675193328

DRA-03PLUS 14 32 100 1600 38400 1.07 17.2 441.6 5906675194523


