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DRA-02 DRIVA Дюбель металевий самосвердлильний для
гіпсокартонних плит

Самосвердлильне кріплення для монтажу легких елементів до гіпсокартонних плит

Інформація про продукт

1. За допомогою шуруповерта закрутіть кріплення до бажаної глибини
2. Утримуючи постійний натиск, докрутити кріплення до зрівняння з матеріалом основи
3. Розмістити елемент, що кріпиться, в потрібному положенні, вставити шуруп і закрутити до опору

Інструкція до монтажу

Особливості та переваги
• Рекомендується до використання у

вогнестійких плитах
• Фланець запобігає пробиванню гіпсокартонної

плити наскрізь
• Можливість використання в одинарних або

подвійних гіпсокартонних плитах
• Коротка довжина ідеально підходить для сухих

забудов
• Не потребує шуруповерта - пробити шар

паперу та докрутити
• Ідеально підходить для використання з

шуруповертом або електродрилем
• Для використання тільки з шурупом, що

входить до комплекту.

Застосування
• Кріплення електричних

коробок, сантехніки, каналів
для кабелів і т.д.

• Полиці та аксесуари для ванної
кімнати на стандартних
гіпсокартонних плитах

• Ідеально підходить для
установки розеток, вимикачів
світла та інших електричних
пристроїв

• Кріплення легких стелажів,
кронштейнів та гаків

• Дерев'яні або металеві планки
• Картини і фотографії

Основи
Застосування:
• Гіпсокартон
• Цементно-стружкові плити
• ДСП
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Інформація про продукт

Код продукту

Дюбель Шуруп Елемент, що кріпиться

Діаметр Довжина Діаметр Довжина
Максимальна

товщина
Діаметр отвору

d l D L t
fix

d
f

[mm]

DRA-02 13 31 - - - -

DRA-02PLUS 13 31 4,5 34 12 5

Рекомендації до монтажу

Розмір DRA-02 (PLUS)

Мін.товщина основи h
min

[мм] 9.5

Глибина монтажу h
nom

[мм] 9.5

Мін.інтервал s
min

[мм] 35

Мін.відстань від краю c
min

[мм] 35

Діаметр кріпильного елемента d [мм] 13

Основні дані для одного анкерування
Основа Гіпсокартонна плита мін. 9.5мм Гіпсокартонна плита мін. 12.5мм

ХАРАКТЕРНЕ НАВАНТАЖЕННЯ F
Rk

DRA-02 (PLUS) [kN] 0.15 0.19

РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ F
Rd

DRA-02 (PLUS) [kN] 0.06 0.08

РЕКОМЕНДОВАНЕ НАВАНТАЖЕННЯ F
rec

DRA-02 (PLUS) [kN] 0.04 0.06

Логістичні дані про продукт

Код продукту

Дюбель Шуруп Кількість (шт.) Вага (кг)

Штрих-коди
Діаметр [мм]

Довжина
[мм]

Упаковка
індивідуаль

на

Збірна
упаковка

Палета
Упаковка

індивідуаль
на

Збірна
упаковка

Палета

DRA-02 13 - 100 3200 76800 0.35 11.2 299.6 5906675193229

DRA-02PLUS 13 34 100 1600 38400 0.66 10.5 281.5 5906675194325


