
   
                                                  

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 
 

 Универсален дюбел за топлоизолация с пирон - PLATINO  
 

1. Описание на продукта: 
Пластмасов набивен дюбел с пластмасов усилен пирон за закрепване на топлоизолационни плоскости от EPS и XPS в 
основи от бетон и глинени блокове за зидария ( плътни и перфорирани ). Цвят син и лого “PLATINO”. 
 

2. Сертификация и стандарти: 
Изпитан съгласно ETAG 014, Протокол за изпитване №391-1-285/12.06.2017г. от Изпитвателен център по строителство(ИЦС) 
при „ Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ЕООД. 
 

3. Опаковка: 
Кашон по 200 / 300 бр. 
 

4. Технически данни: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Максималната дебелина на изолационните плоскости зависи от дебелината на лепилния слой и от отклоненията на фасадата. Важно 
е спазването на минималните дълбочини на анкериране на основата.  
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Произвеждани размери дължина: “L” - 100мм, 120мм, 140мм, 
160мм, 180мм, 200мм. 

Диаметър на тялото на дюбела: “Ф” - 10мм. 

Диаметър на главата на дюбела: “D” - 60мм. 

Диаметър на разпробиване: 
ф 10 при основи от Тухла и Газобетон 
ф 10 при основи от Бетон  

Минимална дълбочина на разпробиване: “L” на съответния размер 
+ 10 мм 

Препоръчителна дълбочина на анкериране: 
50 мм при основи от Тухла и Газобетон   
30 мм при основи от Бетон 

Дължина на експандиращата работна част на дюбела: “Н” - 65мм за 
всички размери. 

Nrk = 0,8kN - Бетон 
Nrk = 0,7kN - Плътни тухли 
Nrk = 0,7kN - Перфорирани тухли      

одел D Ф L H 

Максимална дебелина на 
Изолационните плоскости 

Основи от Тухли и 
Газобетон 

Основа от Бетон 

BFM 10x100 60мм 10мм 100мм 65мм до 40 мм * до 60 мм * 

BFM 10x120 60мм 10мм 120мм 65мм до 60 мм * до 80 мм * 

BFM 10x140 60мм 10мм 140мм 65мм до 80 мм * до 100 мм * 

BFM 10x160 60мм 10мм 160мм 65мм до 100 мм * до 120 мм * 

BFM 10x180 60мм 10мм 180мм 65мм до 120 мм * до 140 мм * 

BFM 10x200 60мм 10мм 200мм 65мм до 140 мм * до 160 мм * 
**допуск на всички размери: от +1.5% до -1.5% 

http://www.bsm2006.bg/

