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AAPPSS  --  ddyybbeell  ddoo  iizzoollaaccjjii  zz  ttrrzzppiieenniieemm  zz  ttwwoorrzzyywwaa  
 

dybel do mocowania termoizolacji fasadowych z trzpieniem z 

tworzywa

Podłoże 
zarówno materiały pełne (np. beton, cegła pełna), jak 
również otworowe (np. cegła kratówka, pustak). 

Zalety - własności 
 najwyższa jakość - wykonany z najlepszych 

surowców (trzpień z tworzywa z włóknem szklanym 
gwarantuje odpowiednią twardość i elastyczność), 

 uniwersalność - specjalny kształt dybla umożliwia 
stosowanie w materiałach pełnych, jak również 
otworowych, 

 bezproblemowy montaż - falisty 
kształt nacięcia na zębach kołka 
zabezpiecza przed bocznym 
wysunięciem trzpienia w otworze, 

 wytrzymałość - dłuższy od 
koszulki dybla trzpień, który 
rozpiera dybel aż po ostatni ząb, 
zwiększając jego wytrzymałość, 

 trwałość mocowania - krzyżowe i koliste 
wzmocnienia na talerzu dybla, zabezpieczają przed 
jego deformowaniem; wzmocniony trzon dybla, 

 estetyka - trzy pierścienie na główce trzpienia 
skutecznie uszczelniają dybel i nie pozwalają na 
wypływanie wody skraplającej się np. w wełnach 
mineralnych, 

 rozwiązanie systemowe – w ofercie również 
dostępne podkładki dociskowe do miękkich 
materiałów izolacyjnych. 

 

Wymiary

 

Materiał 
 koszulka dybla wykonana z polietylenu (HDPE), 
 trzpień wykonany z poliamidu PA6 (nylon 100%) z 

dodatkiem 25% włókna szklanego. 

Instrukcja montażu krok po kroku 

 
1. Otwór wiercimy przez mocowany materiał izolacyjny. 

 
2. Umieszczamy dybel w otworze i w miarę potrzeby delikatnie 

pobijamy młotkiem. 

 
3. Wbijamy trzpień rozpierający. 

Akcesoria montażowe 

 
Do mocowania izolacji z miękkich materiałów, takich jak 
wełna mineralna, zalecamy stosowanie w komplecie 
podkładek dociskowych PT, dostępnych w średnicach 
90mm i 140mm. 

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja 

Symbol 
Nr 

zamówienia 

Średnica dybla 

i otworu w 
podłożu 

Długość 

koszulki 
dybla 

Minimalna 

głębokość 
otworu 

Maksymalna grubość izolacji 

dla podłoża 
tmax [mm] 

Minimalna głębokość 

osadzenia w podłożu 
hmin [mm] 

d0 [mm] l [mm] h0 [mm] pełnego otworowego pełnym otworowym 

APS 10/100 1019.0045 10 100 110 60 50 40 50 

APS 10/120 1019.0041 10 120 130 80 70 40 50 

APS 10/140 1019.0042 10 140 150 100 90 40 50 

APS 10/160 1019.0043 10 160 170 120 110 40 50 

APS 10/180 1019.0044 10 180 190 140 130 40 50 

APS 10/200 1019.0047 10 200 210 160 150 40 50 

APS 10/220 1019.0052 10 220 230 180 170 40 50 
 


