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R-ISO-PLUG Cellplastinfästning

För fastsättning i fasadisolering

Produktinformation

1.	Skruva  in ISO pluggen  i underlaget
2.	Skruva  in en skruv  med rätt  dimension  enligt  anvisningarna
3.	Välj  lämplig  skruv-  till  ISO-50  används  en skruv  med Ø 4-5, till  ISO 80 Ø 6-7 mm

Installationsguide

Fördelar och egenskaper
•	 Unik  konstruktion  av gängsektionen  ger stöd

för många olika  diametrar,  utan begränsning
av skruvlängden

•	 Unik  självborrningspunkt  möjliggör  exakt  in
stallation  genom vilken  typ av fasad  som
helst,  vilket  förhindrar  att  ytan  går sönder

•	 Inga köldbryggor
•	 Skärribborna  på skivans  undersida  säkerstäl

ler  en säker  placering  av pluggen  i underla
get när du kör  och tar  bort  skruvar,  och dess
yta  ligger  perfekt  ihop med underlaget

•	 Korrekt  form på TX / HEX-uttaget  ger stabi
lisering  under skruvning  genom att  ge
nödvändigt  grepp för bitsen

•	 Ytan  på plattan  gör det möjligt  att  dölja  in
stallationshålet  och passar  perfekt  ytan  på
gipsskiktet  som inte  deformeras

•	 Produkten  kan installeras  med vanliga  borr
och verktyg

Användningsom

råden
•	 Fasader  (ETICS)
•	 Fästa  i cellplastisolering

Underliggande ma

terial
Godkänd att användas i:
•	 Polystyrenskivor  (EPS)
•	 Mineralullsskivor
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Produktinformation

Artikel

Plugg

Rekommenderad skru
vdiameter

Längd Kragdiameter
Skruvlängd inuti plug

gen
l d

[mm]

R-ISO-PLUG-50 55 28 50 4,0 - 5,0

R-ISO-PLUG-80 85 28 50 6,0 - 7,0

Installationsdata

[Swedish]:  ISO-PLUG-80

Storlek

Minsta  installationsdjup h
nom

[mm] 55 85

Minsta  tjocklek  underliggande  material  (försänkt  monta h
min

[mm] 60 100

Bitstyp TX40 HEX 8

Produktdiameter d [mm] 28 28

Bas prestandadata
Basmaterial Isolerskivor

GENOMSNITTLIG ULTIMAT BELASTNING F
Ru,m

R-ISO-PLUG-50 [kN] 0.14

R-ISO-PLUG-80 [kN] 0.24

KARAKTERISTISK LAST F
Rk

R-ISO-PLUG-50 [kN] 0.11

R-ISO-PLUG-80 [kN] 0.20

BERÄKNAD LAST F
Rd

R-ISO-PLUG-50 [kN] 0.05

R-ISO-PLUG-80 [kN] 0.10

REKOMMENDERAD BELASTNING F
rec

R-ISO-PLUG-50 [kN] 0.04

R-ISO-PLUG-80 [kN] 0.07

Kommersiell produktdata

Storlek Artikel

Kvantitet (st) Vikt (kg)

EAN-kod
Låda

Ytterförpack
ning

Pall Låda
Ytterförpack

ning
Pall


