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Isolatiestoppen - Gevels

R-ISO-PLUG Muurpluggen voor bevestiging in isolatie
Voor het bevestigen van lichte elementen in ITE-gevels (vermindering van het 
koudebrugeffect) met schroeven van 4-4,5 mm in diameter

Productomschrijving
  

Toepassing Ondersteunt  Kenmerken en voordelen

      
  

• Bevestiging met schroeven van 4-5 mm (Iso- 
Plug-50) of 6-7 mm (Iso-Plug-80)

   
   

 

• Een enkelvoudig zel fdoorpr ikend 
bevestigingspunt maakt een nauwkeurige 
plaatsing door elkegevelpleister mogelijk 
tegen oppervlaktebeschadiging

• Geen koudebrugeffect

          
        

        
       

        

• De snijribben van de schijf in het onderste deel 
maken het mogelijk om de plug stevig in de steun 
te brengen en om de schroeven te schroeven en 
los te draaien, en om het oppervlak van de plug 
perfect op één lijn te brengen met de steun.

       
    

     

       
     

      

• Het buitenoppervlak van de schijf verbergt het 
montagegat, positioneert zichzelf gelijk met het 
oppervlak van de pleister en veroorzaakt niet het 
uiterlijk van het stikseleffect.

• Correcte vormgeving van de TX / HEX-behuizing 
maakt stabilisatie tijdens het schroeven mogelijk 
door de inbedding van het montagemondstuk te 
ondersteunen

• Gevels (ETICS)
• Systeem componenten
  isolatie

Te gebruiken in:
• Polystyreen panelen   
uitgebreid
• Glaswolpanelen

Installatie instructies

1. ISO-PLUG in de isolatie schroeven (handmatig of met een schroevendraaier) tot de juiste diepte.
2. Steek de schroef met de vereiste diameter door het te bevestigen onderdeel in de plug en draai vast.
3. Het werkstuk wordt vastgezet met een diameter schroef van 4-5 mm diameter
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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

ISO-PLUG-80

 ISO-PLUG-50 ISO-PLUG-80

    TX40 HEX 8

   d [mm] 28 28

  h
nom

[mm] 55 85

   h
min

[mm] 60 100

Ru,m

ISO-PLUG-50 [kN] 0.14

ISO-PLUG-80 [kN] 0.24

Rk

ISO-PLUG-50 [kN] 0.11

ISO-PLUG-80 [kN] 0.20

Rd

ISO-PLUG-50 [kN] 0.05

ISO-PLUG-80 [kN] 0.10

rec

ISO-PLUG-50 [kN] 0.04

ISO-PLUG-80 [kN] 0.07

R-ISO-PLUG-50 50 600 14400 0.35 4.2 131.0 5906675133539

R-ISO-PLUG-80 40 320 7680 0.44 3.6 115.1 5906675133546

Isolatiestoppen - Gevels

Productomschrijving

Productcode
Lengte Diameter rozet

Enkel

Lengte van de 
plug

Aanbevolen 
schroefdiameter

Technische specificaties

Afmeting

Type montagemondstuk

Anker diameter

Totale ankerdiepte

Minimale steundikte

TYPE COMPONENT

Prestatiegegevens bij baseline
Thermische isolatieplaatOndersteuning

       BREUKBELASTING  F

KENMERKENDE WEERSTAND F

REKENWAARDE F

AANBEVOLEN WAARDE F

Logistieke gegevens

Productcode
Doos Palet Verpakking Verpakking

Gewicht [kg]Aantal [stuks]
Barcode

PaletDoos


