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DDPPSS --  uunniiwweerrssaallnnyy  ddyybbeell  ddwwuurroozzppoorroowwyy  
 

nylonowy dybel z dwiema strefami rozporu, śruba z łbem 

sześciokątnym, ocynkowana i pasywowana na żółto, 

podkładka 

Podłoże 
wszystkie typowe rodzaje murów 

Zalety - własności 
 bezpieczne i dokładne rozpieranie dzięki dwóm 

przeciwbieżnym strefom rozpierania, 
 możliwość stosowania we wszystkich rodzajach 

materiałów budowlanych, 
 wykonany z najwyższej jakości surowców. 

Sposób montażu i zasada działania 
Wiercimy w podłożu otwór o średnicy i głębokości 
podanej w tabeli, a następnie go oczyszczamy. 
Umieszczamy koszulkę dybla w otworze i przykładamy 
mocowany element. Kolejno przekładamy śrubę przez 
mocowany element i wsuwamy do koszulki dybla. 
Następnie dokręcamy śrubę kluczem zgodnie ze 
wskazówkami zegara, aż do odczucia znaczącego 
oporu. 
 
Podczas dokręcania śruby następuje coraz większe 
ściskanie czoła dybla i wciąganie stożka rozporowego. 
Specjalny kształt dybla powoduje, że pęcznieje on w 
dwóch strefach. 
 
Równolegle następuje rozsunięcie płatów bocznych 
dybla, które w podłożu z pustymi przestrzeniami czopują 
się za przegrody. Natomiast w materiałach pełnych płaty 
te wywierają dodatkowy nacisk na ściany otworu. 

Rodzaj montażu 
Tradycyjny montaż podkładany - przez mocowany 
element przechodzi wyłącznie śruba. 

Uwaga 
W podłożach otoworowych i miękkich wiercenie powinno 
odbywać się z wyłączonym udarem. 
 

Wymiary 

 

Rozmieszczenie otworów 

 

Materiał 
 dybel - wysokowartościowy poliamid 6 (nylon 100%), 
 śruba - stal klasy 8.8, ocynkowana i pasywowana na 

żółto (podwójna ochrona antykorozyjna), 
 stożek rozporowy - mosiądz (wysoka odporność na 

korozję).

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja 

Symbol 
Nr 

zamówienia 

Średnica koszulki 
dybla i otworu w 

podłożu 

Długość 
koszulki dybla 

Minimalna 
głębokość 

otworu 

Gwint 
śruby 

Długość 
śruby 

Rozmiar 
klucza 

Maks. grubość 
mocowanego 

materiału 

d0 [mm] l [mm] h0 [mm] d1 [mm] l1 [mm] sk [mm] tmax [mm] 

DPS 12 1052.0001 12 70 80 M8 80 13 3.5 

DPS 14 1052.0002 14 75 85 M10 80 17 4.0 

Parametry montażu 

Średnica 

dybla 

Minimalna 
odległość od 

krawędzi 

Minimalny 
rozstaw 

osi 

Minimalna 
grubość 

podłoża 

Minimalna 
głębokość 

zakotwienia 

Maksymalny moment obrotowy 
Mmax [Nm] 

d0 [mm] cmin [mm] smin [mm] dmin [mm] hef [mm] beton B25 cegła pełna cegła otworowa 

12 75 90 100 70 15 5 2.5 

14 75 90 100 75 15 5 2.5 

Zalecane obciążenia 

Średnica 

dybla 

Zalecane obciążenie na wyrywanie* 

Nk [kN] 

Zalecane obciążenie na ścinanie* 

Vk [kN] 

d0 [mm] beton B25 cegła pełna cegła otworowa beton B25 cegła pełna cegła otworowa 

12 0.60 0.50 0.20 1.50 1.40 0.40 

14 0.90 0.50 0.20 2.00 1.50 0.45 

* 1kN = ±100kg; współczynnik bezpieczeństwa = 6, przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi podłoża i rozstawu osi.  


