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DRA 01 Nylonový samovrtací spojovací článek pro sádrokarto
nové desky

Samovrtací upevnění lehkých prvků pro sádrokartonové desky a sádrových ohnivz
dorných desek

Informace o produktu

1. Pomocí šroubováku zašroubujeme spojku až k dosažení požadované hloubky.
2. Při dodržování stálého přítlaku dotáhneme do momentu vyrovnání s podkladem.
3. Upevňovaný díl umístíme v požadované poloze, vložíme vrut a dotáhneme na doraz.

Způsob montáže

Vlastnosti a výhody
• Příruba zabraňuje náhodnému proražení uchy

cení skrz sádrokartonovou desku během mon
táže

• Může být použit v jednostěném a dvoustěném
sádrokartonu.

• Krátký rozměr je ideální pro stěny omítnuté na
sucho

• [Czech]: Very durable nylon material with fibre
glass and special drilling point guarantees fast
installation

• Montáž pomocí šroubováku nebo šroubovací
vrtačky

• Doporučený průměr šroubu: 3,5-4,2mm
• [Czech]: Must only be used with screw provided.

Použití
• Ideální pro montáž zásuvek, vy

pínačů a jiných elektroinsta
lačních prvků

• Koupelnové poličky a příslu
šenství na standardních sádro
kartonových deskách

• Montáž stropních prvků, např.
stropních svítidel

• Montáž lehkých regálů, držáků
a háků

• Obrazy a snímky
• Dřevěné lišty

Podkladový mate

riál
Použití
• Sádrokartonová deska
• Sádrové dřevovláknité desky
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Informace o produktu

Produkt

Hmoždinka Šroub Upevňovací prvek

Průměr Délka Průměr Délka Maximální tloušťka Průměr otvoru

d l D L tfix df

[mm]

DRA-01 14 32 - - - -

DRA-01PLUS 14 22 3.9 32 12 5

R-DRA-01 14 32 - - - -

Způsob montáže

Rozměry DRA-01(PLUS)

Min. tloušťka podloží h
min

[mm] 9.5

Montážní hloubka h
nom

[mm] 9.5

Minimální vzdálenost s
min

[mm] 22

Min. vzdálenost od okraje c
min

[mm] 22

Průměr hmoždinky d [mm] 14

Charakteristické hodnoty
Podklad Sádrokartonová deska min. 9.5 mm Sádrokartonová deska min. 12.5 mm

CHARAKTERISTICKÁ ÚNOSNOST FRk

DRA-01 (PLUS) [kN] 0.23 0.25

VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOST FRd

DRA-01 (PLUS) [kN] 0.09 0.10

DOPORUČENÉ ZATÍŽENÍ Frec

DRA-01 (PLUS) [kN] 0.06 0.07

Logistické údaje

Produkt

Hmoždinka Šroub Množství (ks) Hmotnost [kg]

Kódy ean
Průměr [mm] Délka [mm]

Jednotkové
balení

Hromadné
balení

Paleta
Jednotkové

balení
Hromadné

balení
Paleta

DRA-01 14 - 100 1600 38400 0.21 3.3 108.7 5906675193120

DRA-01PLUS 14 32 100 1600 38400 0.45 7.2 202.4 5906675194127

R-DRA-01 14 - 100 1600 38400 0.21 3.4 110.6 5906675161044


