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Capatect-Carbon Fix/
Schlagdübel 061
Sertificēts plastikāta iesitams dībelis ar šķīvjveida paplāksni
Caparol fasādes siltināšanas sistēmām

Produkta apraksts

Caparol fasādes sistēmu siltumizolācijas lokšņu mehāniskai stiprināšanai, kurās paredzēta
nostiprināšanu ar sertificētiem dībeļiem. Atkarībā no siltumizolācijas materiāla veida dotie dībeļi var tikt
kombinēti ar Capatect dībeļu paplākšņu diskiem 153/VT90, ∅ 90 un 153/14, ∅ 140 mm. Kustīgā
dībeļa paplāksne pirms montāžas jāpiespiež dībeļa kātam.

Pielietojums

■ Atļauts izmantot ugunsdrošības barjeru nostiprināšanaiĪpašības

■ Teleskopiska, kustīga šķīvjveida paplāksne nodrošina nevainojami uzstādīšanu un piespiešanu
siltumizolācijas plākšņu virsmai

■ Mainīga paplašinājuma zona no 25 līdz 55 mm

■ Var izmantot visu veidu pamatnēm (A-E)

■ Samazināts dībeļu skaits pateicoties augstai pieļaujamai slodzei

■ Punktveida siltuma zudumu koeficients χ = 0,001 W/K

■ Dībeļa paplāksne ar reljefu labākai armējošās javas adhēzijai
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Dībeļa veids Produkta Nr. Garums,
mm

Enkurojuma
dziļums hef, mm

Iepakojums
(gab/kaste) Patēriņš 

Capatect-Carbon
Fix/  Schlagdübel
061 (iesitamais dībelis)

Eiropas tehniskais
apstiprinājums:
ETA-15/0208

Izmantošanas
kategorija saskaņā ar
ETA, t., i. sienu
celtniecības
materiāliem:
A = betons
B = pilnķieģeļi
C = dobie ķieģeļi
D = lielporains
vieglbetons
E = gāzbetons

Pretvēja apvalks ≥ 40
mm

061/95 115 ≥ 25* / 45 ** 

100

Patēriņš ir atkarīgs
no:
• izolācijas plākšņu
veida;
• izolācijas plāksnes
biezuma;
• noenkurojuma
pamatnes;
• ēkas augstuma
* vēja zonas
Skatīt atbilstošās
patēriņa tabulas
siltumizolācijas
sistēmu
rokasgrāmatā.

061/115 135 ≥ 25* / 45 ** 

061/135 155 ≥ 25* / 45 ** 

061/155 175 ≥ 25* / 45 ** 

061/175 195 ≥ 25* / 45 ** 

061/195 215 ≥ 25* / 45 ** 

061/215 235 ≥ 25* / 45 ** 

061/235 255 ≥ 25* / 45 ** 

061/255 275 ≥ 25* / 45 ** 

061/275 295 ≥ 25* / 45 ** 

061/295 315 ≥ 25* / 45 ** 

* = piemērots pamatnēm A, B, C
 ** = piemērots pamatnēm D, E

Tehniskie dati

Capatect-Dübelscheibe 153(dībeļa paplāksņu disks)Papildinošie produkti

Dībeļa paplāksnes diska krāsa: dabīgi balta

Prod. Nr. Paplāksnes Ø

153/14 140 mm

153/VT90 90 mm

061Produkta-Nr.

Iestrāde

Siltumizolācijas loksnēm jāveido pilnībā līdzena virsma un jābūt labi  nostiprinātām malām. Dībeļu
montāžu veikt tikai pēc pietiekamas adhēzijas slāņa sacietināšanas (apm. 1 diena).

Pamatnes sagatavošana

Dībeļa garumu noteikšanu veikt, vadoties pēc šāda piemēra: siltumizolācijas plāksnes biezums (piem.,
140 mm) + nenesošo kārtu biezums (piem., 10 mm līmjava un 20 mm vecā apmetuma apakšējā kārta)
+ 25 mm dībeļa noenkurojuma dziļums. Tas atbilst 195 mm garam dībelim.

Montāža

Dībeļa efektīvas izplešanās zona ir 55 mm. Ja noturēšanas vērtības ir nepietiekami lielas, dībeli ar
ietatīšanas dziļumu 25/45 mm var ievietot arī dziļāk.

Izmantojot urbjmašīnu (dobo ķieģeļu un gāzbetona gadījumā bez triecienveida iedarbības) izurbt
nesošajā detaļā perpendikulārus ∅ 8mm urbumus. Vienmēr veidot urbumu, par apm. 10 mm dziļākus
nekā izvēlētais dībeļa garums. Attīrīt urbumu no putekļiem un urbšanas atlikumiem.
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Urbumā ievietot iepriekš samontētu dībeli ar paplāksni un izmantojot āmuru iesist dībeļa tērauda serdi
ar stikla šķiedras pastiprinātu iedzenamo galvu. Dībeļa paplāksnei jābūt izvietotai vienā līmenī ar
izolācijas materiāla virsmu, nedrīkst pieļaut tās iegrimšanu izolācijas materiālā.

Pārbaudīt vai dībelis ir stingri nostiprināts pamatnē. Ja pamatnes kvalitātes dēļ dībelis nav kārtīgi
nostiprināts, to nepieciešams izvilkt un aizvietot ar jaunu dībeli, kas izvietojams piemērotā attālumā.

Norāde:

Minerālās vates lokšņu nostiprināšana:

Minerālās vates siltumizolācijas loksnes Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 und 151 EXTRA
/151 EXTRA L: Papildināt ar Capatect dībeļa paplāksnes disku 153/VT90 (∅ 90 mm).

Minerālās vates lameļu nostiprināšana:

Minerālās vates siltumizolācijas lameles Capatect-LS-Fassadendämmplatten 101 VB:

Papildināt ar Capatect dībeļa paplāksnes disku 153/14 (∅ 140 mm). Saskaņās ar noteikumiem ir
jāievēro „Izpildes uzraudzība“.

Norādes

SIA DAW Baltica   Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067   www.caparol.lv   info@daw.lv   Tālr.:
67500072   Fakss: 67440660   Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klientu serviss
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