FPX / GĀZBETONA DĪBELIS

SKU:
EAN:
Urbuma diametrs:
Minimālais urbuma dziļums
iepriekš uzstādītai instalācijai:
Dībeļa garums:
Dībeļa nostiprinājuma darba
dziļums:
Bultskrūves minimālā
iespiešanās:
Bultskrūves maksimālā
iespiešanās:
Ārējs-Ø
Zīmols:

FPX M6 I
FSC-519021
4048962158359
10 mm

FPX M8 I
FSC-519022
4048962158366
10 mm

FPX M10 I
FSC-519023
4048962158373
10 mm

FPX M12 I
FSC-519024
4048962158380
10 mm

95 mm

95 mm

95 mm

95 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

10 mm

8 mm

10 mm

12 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

14 mm
Fischer

14 mm
Fischer

14 mm
Fischer

16 mm
Fischer

Spēcīgas iekšējās vītnes dībelis ar unikālu četrvirzienu izplešanos stiprinājumiem
gāzbetonā.
Fischer gāzbetona dībelis FPX-I ir izgatavots no cinkota tērauda. Pēc iepriekšēja
urbuma FPX-I ir vienīgi jāiedzen ar āmuru. Izurbto caurumu nav jātīra. Fischer
gāzbetona dībelis tiek uzlikts ar sešstūru uzgriezni, izmantojot elektroskrūvgriezi vai
sprūdatslēgu. Tad konuss tiek ievilkts izplešanās uzmavā. Šādā gadījumā četri spārni
urbumā izveido šķēlumu. Pēc izplešanās sešstūru ietvere automātiski tiek atbrīvota.
Fischer gāzbetona dībelis FPX-I ir ideāli piemērots piekaramo griestu, margu vai
virtuves skapju nostiprināšanai gāzbetonā.
Galvenās funkcijas
•

Pirmais apstiprinātais metāla dībelis gāzbetonam.

•

Augsta nestspēja: spārni, kas paplašinās, veido šķēlumu. Līdz ar to nav
nepieciešami stiprinājuma punkti.

•

Vienkārša un energoekonomiska uzstādīšana bez speciāliem darbarīkiem.

•

Dībelis negriežas.

•

Automātiska iestatīšanas kontrole nodrošina maksimālu drošību.

Priekšrocības
•

FPX-I

viegli

savelkas

ar

sešstūra

uzgriežņu

atslēgu,

izmantojot

elektroskrūvgriezi vai sprūdatslēgu, un tādējādi nodrošina visplašāko
uzstādīšanas komfortu.
•

Ar sešstūra uzgriežņu atslēgu kontrolētā dībeļa deformācija, ko var izraisīt tā
izplešanās, garantē drošu, vienmērīgu un saudzīgu uzstādīšanu.

•

FPX-I unikālā četrvirzienu izplešanās ar kvadrātveida izplešanās uzmavu
novērš dībeļa pagriešanos urbumā un nodrošina augstu spriegojumu un bīdes
spēkus, kas nozīmē mazāku stiprinājuma punktu skaitu.

•

Sešstūra uzgriežņu atslēgas atbrīvošana katram uzstādīšanas procesam garantē
automātisku iestatīšanas kontroli.

•

Pirmo tērauda dībeli ar ETA apstiprinājumu un ugunsdrošības sertifikātu
gāzbetona stiprinājumiem var izmantot arī ar drošību saistītiem stiprinājumiem.

Darbība
•

FPX-I ar iekšējo vītni ir piemērots iepriekš uzstādītai instalācijai.

•

Iepriekšējā urbumā dībeli var viegli iedzīt ar āmuru, arī izturīgā gāzbetonā.
Izurbto caurumu nav jātīra.

•

Kad dībelis ir pievilkts ar sešstūra uzgriežņu atslēgu, iekšējā vītnes uzmava sāk
griezties un konuss tiek ievilkts kvadrātveida izplešanās uzmavā. Gāzbetons
tiek no četrām pusēm spiests un urbumā rada šķēlumu.

•

Sasniedzot optimālo izplešanos, sešstūra uzgriežņu atslēga tiek automātiski
atbrīvota no dībeļa.

Pielietojums
•

Piekaramiem griestiem

•

Kabeļu kārbām

•

Cauruļvadiem

•

Ventilācijas cauruļvadiem

•

Aizsargmargām/margām

•

TV skapīšiem

•

Virtuves skapjiem

Būvmateriāli
Piemērots:
•

Gāzbetonam ar saspiedējspēku 2–7 N/mm²

•

Gāzbetona sienai vai griestu panelim ar saspiedējspēku 3,3–4,4 N/mm²

•

Ar dēļiem noklātam gāzbetona mūrim, piemēram, apmests, flīzēts, polsterēts
utt.

Detalizētu informāciju par būvmateriāliem iespējams atrast reģistrācijas dokumentā.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MtOecTKRIlw
Saīsnes uz produktu –
M6 – https://xbau.eu/products/fpx-m6-i-aircrete-anchor
M8 – https://xbau.eu/products/fpx-m8-i-aircrete-anchor
M10-https://xbau.eu/products/fpx-m10-i-aircrete-anchor
M12-https://xbau.eu/products/fpx-m12-i-aircrete-anchor

