Sausās būves sistēma

K543.lv
Tehniskā lapa

Hartmut
Tukšumdībelis sausās būves sistēmām, līdz 65 kg slodzei

Materiāls

Knauf Hartmut ir no metāla un plastmasas veidots tukšumdībelis ar M5x60
savilcējskrūvi.

Īpašības un priekšrocības
■■ Vienkārša un ātra montāža
■■ Īpaši drošs lietojums
■■ Augsta nestspēja
■■ Ilglaicīga nestspēja
■■ Dažādiem apšuvuma biezumiem



2019

K543.lv Hartmut
Tukšumdībelis sausās būves sistēmām, līdz 65 kg slodzei
Pielietojums

Dažāda veida slodžu stiprināšanai pie dobas konstrukcijas apšuvuma:
■■ pie metāla vai koka karkasa sienām un starpsienām ar slodzi līdz 65 kg
uz vienu dībeli,
■■ pie piekārtajiem griestiem ar slodzi līdz 6 kg uz dībeli plāksnes platumā,
vai garenvirzienā ar soli 1m,
■■ piemērots arī trīs kārtu ģipškartona apšuvumam (no 12,5 mm biezām
plāksnēm).
Ja nepieciešams, var izmantot garāku M5 skrūvi.

Montāža
d

Tehniskie dati
Apšuvuma biezums d

Pieļaujamā dībeļa slodze
(izraušanas un cirpes) sausās būves sienās
Knauf Blue

mm

Knauf White / Knauf Green /
Knauf Red
kg

10

-

25

12,5

35

40

15 / 18

40

45

2x 10 / 20

45

55

2x 12,5 / 25

55

60

≥ 2x 15

60

65

kg

Citi norādījumi
Maksimālais piestiprināmo detaļu biezums
Skrūves garums
60 mm
Mīnus apšuvuma biezums
- d mm
Mīnus enkura garums
- 15 mm
… mm
Nepieciešamības gadījumā ir pieļaujams izmantot garāku M5 skrūvi
(komplektā neietilpst).

Piegādes programma
Nosaukums

Iepakojums

Art. Nr.

EAN kods

Tukšumdībelis
Hartmut

50 gab. pakā

00131376

4003982205421

Tukšumdībelis
Hartmut

2 gab. pakā

00148352

4006379074549

Visi izmēri doti mm.

Knauf info centrs:
Tel. +371 67 032 999
info@knauf.lv

www.knauf.lv

Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999.
SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma
rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no
produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami
tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf
sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

