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Capatect-Universaldübel 053
Універсальний фасадний дюбель для кріплення
термоізоляційних матеріалів у системах Capatect A та Capatect
B.

Опис продукту

Дюбель Capatect-Universaldübel складається із стриженя ∅ 8 мм, заздалегідь зібраного
оцинкованого гвинта з подвійною різьбою та шайбою ∅ 60 мм. Шайба може бути встановлена
за вибором на одному рівні з ізоляційною поверхнею або методом заглиблення.

Сфера застосування

При монтажі на тому ж поверхневому рівні гвинт у втулці закривається ковпачком Capatect-
Universaldübel-PS-Stopfen. У разі монтажу методом заглиблення дюбель закривають шайбою
Capatect-Universaldübel-Rondelle PS-/ або MW.

Щодо товщини ізоляції:

а) при установці на тому ж рівні поверхні: d ≥ 60 мм;

b) при монтажі методом заглиблення (тільки для ізоляційних матеріалів, що будуть зазнавати
стискання): d ≥ 80 мм 

■ при монтажі на тому ж рівні поверхні (кришка гвинта з полістирольним ковпачком), значення
втрат тепла 0,002 Вт/К
■ при монтажі методом заглиблення (кришка гвинта з шайбою), значення втрат тепла 0,001 Вт/
К
■ монтаж дозволяє зекономити час
■ запобігання фрезерного дрібного пилу під час монтажу

Властивості

■ контроль надійності монтажу та кріплення для всіх видів типових стін 
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Технічна характеристика

При установці на тому ж поверхневому рівні ізоляційних панелей Capatect-MW-
Fassadendämmplatten DUO plus, Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA / EXTRA L слід
використовувати шайби діаметром Ø 90 мм, а для панелей Capatect-LS-Fassadendämmplatten
VB 101– шайби діаметром Ø 140 мм. 

Додаткові продукти

Колір шайби: Природний 

Номер виробу Шайба - Ø 

153/14 140 мм 

153/VT90 90 мм 

Аксесуари:

Назва продукту Номер виробу Пакування 
(шт./картон)

Capatect-Universaldübel-Tool Vario (повний комплект для монтажу)
Складається з: 1 Інструмент для загвинчування/затискання, вкл. Біт Torx T30 вставний
різець із довгою насадкою
1 вставний різець із короткою насадкою
1 біт Torx T25 (для монтажу методом заглиблення, а також для монтажу на тому ж
поверхневому рівні)
1 шестигранний ключ SW3 

053/02 1

Capatect-Universaldübel-Rondelle PS 
Для монтажу із заглибленням у ізоляційний матеріал (полістиролові панелі)

052/01 100

Capatect-Universaldübel-Rondelle MW 
Для монтажу в ізоляційний матеріал (панелі з мінеральної вати)

052/04 100

Capatect-Universaldübel-PS-Stopfen 
Для використання у гвинтовому каналі для ізоляційних панелей із полістиролу і
мінеральної вати 

052/05 500

Capatect-Universaldübel-Ersatzteilkit 
Складається із 3 змінних вставних різців і 3 коротких змінних біт TX30

052/03 5

Capatect-Universaldübel-Austauschset Vario 
Складається із різця із довгою насадкою, елемента-носія, регульованого стрижня та
шестигранного ключа SW3 і SW4

053/06
1

053Артикул продукту/Продукт №

Розміри
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Тип дюбелю
Номер
виробу

Довжина
(мм)

Шайба
Ø (мм)

Стрижень Ø
(мм)

Глибина
кріплення
(мм)

Колір
дюбелю

Пакування 
(шт./картон)

Споживання

Capatect- Universaldübel
053 
Європейська технічна
угода: ETA-04/0023
Національний технічний
сертифікат Z-21.2-1769;
Категорія використання
згідно стандарту ETA із
врахкванням матеріалу
стіни:
А = бетон
B = суцільна цегла
C = пустотіла цегла
D = легкий бетон з великою
кількістю пор
E = газобетон 
 

053/115 115 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** carbon 100

Споживання залежить: 
• від типу ізоляції
• від товщини ізоляційної
обшивки
* анкерний кронштейн
* висота будівлі
Див. таблицю споживання у
довіднику WDVS-Handbuch 

053/135 135 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** carbon 100

053/155 155 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** carbon 100

053/175 175 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** carbon 100

053/195 195 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** carbon 100

053/215 215 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** carbon 100

053/235 235 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** carbon 100

053/255 255 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** carbon 100

053/275 275 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** carbon 100

053/295 295 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** carbon 100

053/315 * 315 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natur 100

053/335 * 335 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natur 100

053/355 * 355 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natur 100

053/375 * 375 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natur 100

053/395 * 395 60 8 ≥ 25/≥ 65 ** natur 100

*
** Під замовлення

Анкерна глибина газобетон: hv ≥ 65 мм 
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Застосування

Зверніть увагу на правильний монтаж ізоляційних панелей та правильне скріплення країв.Підготовка основи

Кріплення дюбелів слід виконувати лише після достатнього затвердіння клейового шару
(приблизно через 1 день). Якщо з якихось причин необхідно закріпити дюбелі через більш
короткий термін, ніж це вказано у інструкції, слід стежити за тим, щоб теплоізоляційні панелі не
деформувалися. Виберіть довжину дюбеля таким чином, щоб в стіновому масивному
будівельному елементі глибина анкера становила не менше 25 мм, для газобетону ця глибина
становитиме не менше 65 мм в (без урахування можливих старих шарів штукатурки або інших
зчіпних шарів покриття).

Монтаж

Для подолання більш товстих шарів, таких як стара зовнішня ізоляція фасаду або легкі панелі з
деревної вовни, необхідно стежити за тим, щоб довжина монтажного стрижня під шайбою
варіювалася в залежності від довжини дюбеля. 

Довжина дюбеля довжина стрижня 

115 - 155 мм = 40 мм (як Universaldübel 052)

175 - 195 мм = 60 мм

215 - 255 мм = 80 мм

≥ 275 мм = 120 мм 

Бурові свердловини виготовляють свердлом (в пустотілих цеглинах, ДСП, суцільних легких
бетонних блоках без ударного свердла), Ø 8 мм, перпендикулярно в будівельній частині-носії.

а) встановлення на тому ж поверхневому рівні 

Буріння із розточенням ∅ 8 мм

Глибина буріння: в твердому стіновому елементі: ≥ 35 мм, в газобетоні: ≥ 75 мм

Очистити від пилу розточений після буріння отвір

Вставити дюбель у розточений отвір

Вкрутити регульований стрижень і біт Torx T30 за допомогою звичайного інструменту (без
застосування стопорного диска). Шайба повинна знаходитися на одному рівні з поверхнею
утеплювача.

Накрити гвинт ковпачком із полістиролу - і роботу виконано.

b) монтаж методом заглиблення 

Пробурити отвір ∅ 8 мм,

Глибина буріння: в твердому стіновому елементі ≥ 50 мм, в газобетоні: ≥ 90 мм

Очистити від пилу розточений після буріння отвір

Затягнути гвинт за допомогою звичайного інструменту і наконечника (Capatect-Universaldübel-
Tool Vario) за допомогою біта Torx T30. Адаптувати Universaldübeltool Vario відповідно до
довжини дюбелю. Він може враховувати різні регулювання, ковзаючи по осі несучого елемента
на регульованому стрижні.

Зверніть увагу:

Якщо ви налаштовуєте інструмент Tool, вам слід бути обережним, щоб не торкнутися до
вставного різця, використовуйте виключно стопорний диск! 

Ізоляційний матеріал відрізають круговим рухом, і шайба просувається на відстань приблизно
20 мм. Якщо дюбель не може бути належним чином закріплений у кронштейні, шайба не
затискається. В цьому випадку доводиться знову виконувати монтаж дюбеля з урахуванням
достатньої відстані. Необхідно застосовувати шайбу типу Universaldübel-Rondel (PS чи MW) – і
роботу виконано. 

Вставний різець із короткою насадкою для ізоляційних панелей = 80 мм

Вставний різець із довгою насадкою для ізоляційних панелей d > 80 мм 

Примітки

Z-21.2-1769
Z-21.2-1994
ETA-04/0023
ETA-04/0009

Допуск
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