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ISO-PLUG Diblu plastic

Diblu plastic pentru fixări ușoare în termosistem

Informaţii despre produs

1.	Introduceți  ISO-PLUG  în materialul  de izolație  până  atingeți  adâncimea  de instalare.
2.	Introduceți  șurubul  cu diametrul  necesar  în diblu  prin elementul  de fixare  și  strângeți-l.
3.	Pentru  fixarea  diblului  folosiți  un diametru  adecvat  al șurubului  - R-ISO-PLUG-50  cu diametrul  șurubului  de 4-5mm și

R-ISO-PLUG-80  cu diametrul  șurubului  de 6-7mm.

Ghid de instalare

Caracteristici
•	 Construcția  diblului  oferă  suport  pentru  o

gamă  largă  de diametre  ale șuruburilor,  fără
limitarea  lungimii  acestora

•	 Punctul  unic  de găurire  permite  instalarea
precisă  prin orice  tip de tencuială  de fațadă,
împiedicând  ruperea  suprafeței  acestuia

•	 Fără  punte termică
•	 Filetul  diblului  asigură  blocarea  în substrat

în timpul  înșurăbării  și  deșurubării
•	 Calitatea  înaltă  a prinderii  TX / HEX conferă

stabilitate  bitului
•	 Suprafața  plăcii  permite  ascunderea  orificiu

lui  de instalare  și  se potrivește  perfect  cu su
prafața  stratului  de tencuială,  evitând defor
marea  acesteia

•	 Poate  fi instalat  cu un instrument  de foraj  /
unelte  comerciale.

Aplicaţii
•	 Construcția  fațadelor  (ETICS)
•	 Atașamente  la izolație

Material de bază
Informații tehnice
•	 Plăci  de polistiren  (EPS)
•	 Plăci  de vată  minerală
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Informaţii despre produs

Cod produs

Diblu

Diametru recomandat
șurub

Lungime Diametru placă
Lungime șurub în diblu

l d

[mm]

R-ISO-PLUG-50 55 28 50 4,0 - 5,0

R-ISO-PLUG-80 85 28 50 6,0 - 7,0

Parametri instalare

ISO-PLUG-80

Mărime

Tip COMPONENTĂ ISO-PLUG-50 ISO-PLUG-80

Tip vârf TX40 HEX 8

Diametru  de fixare d [mm] 28 28

Adâncime  minimă  de instalare h
nom

[mm] 55 85

Grosime  minimă  substrat h
min

[mm] 60 100

Date performanţă de bază
Substrat Panou de izolație

SARCINĂ MEDIE F
Ru,m

ISO-PLUG-50 [kN] 0.14

ISO-PLUG-80 [kN] 0.24

SARCINĂ SPECIFICĂ F
Rk

ISO-PLUG-50 [kN] 0.11

ISO-PLUG-80 [kN] 0.20

SARCINĂ DE PROIECTARE F
Rd

ISO-PLUG-50 [kN] 0.05

ISO-PLUG-80 [kN] 0.10

SARCINĂ RECOMANDATĂ F
rec

ISO-PLUG-50 [kN] 0.04

ISO-PLUG-80 [kN] 0.07

Date tehnice

Cod produs
Cantitate [buc] Greutate [kg]

Coduri de bare
Cutie Exterior Palet Cutie Exterior Palet

R-ISO-PLUG-50 50 600 14400 0.35 4.2 131.0 5906675133539

R-ISO-PLUG-80 40 320 7680 0.44 3.6 115.1 5906675133546


