
Ablak szereléséhez minden 
tömör anyagba, szűk alsó falcú 
profilokhoz kis fejátmérővel. 
D-fejű csavar, TX20 hajtás

• A kis fejátmérő jóvoltából szűk alsó 
falcú profilokhoz is használható

• Gyors, gazdaságos átmenő szerelés
• Feszültségmentes, távtartós szerelés
• TX20 hajtással gépi szerelés is lehet-

séges
• Elveszíthetetlen cink-présöntvény kúp
• Rögzítő bütyök üreges profilokhoz és 

elfordulás ellen
• Kis átmérőjű furat, gyors fúrás 

betonba
• Fém keretrögzítő dübel kis terhelé-

sekhez
• Kiválóan megfelel a célnak beton, 

tömör tégla falazat, terméskő felüle-
tekben

• Hüvely: Acéllemez, Al/Zn bevonatú
• Csavar: Acél, fehérre horganyzott
• Kúp: Cink formaöntvény

Dübelhossz (l) (l) Bevonat Max. rögzítési 
magasság (t fix) Cikkszám Cs.e./db 

92 mm Horganyzott 60 mm 0910 428 92 100
112 mm Horganyzott 80 mm 0910 428 112 100
132 mm Horganyzott 100 mm 0910 428 132 100
172 mm Horganyzott 140 mm 0910 428 172 100

Alkalmazási terület
Fa, műanyag és alumínium ablak- és 
ajtókeretek rögzítéséhez
Kifejezetten alkalmas tömör felületekhez
Szűk alsó falcú műanyag és alumínium 
profilok max. 13 mm szélességig

Megjegyzés
Szerelési útmutatás/RAL Minőségbiztosítási Szervezet:
A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerke-
zetnek. Ez azt jelenti, hogy a teljes terhelés kiszámításához figyelembe kell venni pl. 
az ablak terhelését, a szélterhelést és a munkaterhelést (lásd DIN 1055). Az érvé-
nyes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell meg-
tervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne 
jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítése szintén meg kell feleljen 
ezeknek a követelményeknek. Az alkalmazáshoz az 51, 52, 53 és 55 típusjelű 
dübelt ajánljuk.

Ablakfalak a DIN 18056 szerint:
Ez a szabvány legalább 9 m2 felületű és minimum 200 cm oldalhosszúságú ablak-
falakra vonatkozik, melynek elemei a tartószerkezet (keret, keresztrudak) és a 
kitöltés (pl. üvegezés). Ez a szabvány az üvegtéglákból épített falakra nem vonat-
kozik. Az alkalmazáshoz műszaki engedéllyel rendelkező dübeleket javaslunk.

FÉM KERETRÖGZÍTŐ DÜBEL WUL8

Dübelátmérő 8 mm
Kihajtás módja Belső-TX
Furatátmérő az alkatrészben (d f) 8,5 mm
Fúrószár névleges átmérő (d 0) 8 mm
Illesztési mélység (h nom) 30 mm
Anyag Acél
Furatmélység (h 1) 35 mm
DIN 18056
Fej típusa Lencsefej
Belső meghajtó TX20
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